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Palavra do Presidente

Sobre o trabalho da Apevo: é importante você saber!

Olá associados da Apevo e leitores em geral. No dia 22 de
fevereiro de 2019, a atual diretoria tomou posse com
intuito de fazer uma administração com competência e
projetos de melhorias para os associados.
Infelizmente, a pandemia do coronavírus nos pegou de
surpresa, dicultando nossos objetivos. Mesmo assim,
estamos nos empenhando e procurando fazer o melhor.
A cada edição do Jornal da Apevo e também diariamente
pelas nossas redes sociais, vocês podem acompanhar
todos os nossos esforços para mantermos uma
associação com benefícios de qualidade ao nosso público.

Entre nossos projetos, terminamos as obras dos novos
apartamentos da Ilha Comprida, reformamos o prédio
existente e nalizamos novos seis apartamentos, além da
compra de novas mobílias nos blocos 1 e 2 e a
contratação de um funcionário para manutenção e uma
funcionária para limpeza.
Mesmo em meio à pandemia, montamos uma academia a Apevo Vida - no prédio da rua Antônio Fernandes, 148,
com diversos aparelhos; contratamos um professor de
Educação Física, ampliamos os horários das aulas de
ginástica, contratamos um professor de dança e
mantivemos os cursos de Inglês e coral.
Estamos preparando uma ótima programação turística
para o primeiro semestre de 2022, além de dois passeios
especiais para os meses de novembro e dezembro de
2021. Aumentamos as locações e os bailes realizados em
nosso salão de eventos - que passou por uma completa
revitalização - e estamos sempre procurando oferecer
um ótimo atendimento em nossa Unidade de Saúde.
Estamos fazendo uma gestão com responsabilidade e
respeitando nosso estatuto social. Porém, infelizmente,
fomos impedidos de demonstrar nosso balanço anual que
seria realizado durante Assembleia de Prestação de
Contas, marcada para o dia 29 de junho, por
determinação da Secretaria Municipal de Saúde - por
meio da Vigilância Sanitária.
Ficamos surpresos com essa determinação, pois temos
conhecimento do decreto número 6.278, de 7 de maio

de 2021, que dispõe sobre as medidas excepcionais
adotadas durante a vigência da fase vermelha do Plano
São Paulo de combate à pandemia no município de
Votorantim, sendo que a prefeita Fabiola Alves da Silva
Pedrico decretou no artigo IV, a limitação de 25% da
capacidade máxima do estabelecimento durante a
realização de um evento. Entendemos que estávamos
dentro do limite no nosso salão – que tem capacidade
para 260 pessoas, sabemos que dicilmente
compareceria mais do que 25% (tomando como
exemplo as assembleias anteriores) e considerando que
está liberado na cidade, por exemplo, movimentos em
academias, salões de beleza e etc, dentro dessas
limitações. Nos sentimos injustiçados e prejudicados com
essa determinação e estamos aguardando uma nova data
com autorização do órgão competente para uma nova
assembleia.
Enquanto isso não ocorre, convidamos os associados
para comparecerem na Apevo, pois temos a satisfação de
apresentar nosso balanço. Nossa gestão é transparente e
estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Agradeço a conança e peço a Deus que nos dê saúde
para seguirmos com nossos trabalhos.
Abraço fraterno!
Daniel Sentelhas
Presidente da Apevo

Artigos

Para que serve um pai??
Eu devia ter uns 8 ou 9 anos. Tinha acontecido uma
briguinha com as meninas da vizinhança, eu estava de
férias e queria brincar! Meu pai era professor e também
estava de férias. Me vendo naquela situação, ele resolveu
jogar damas comigo. Fiquei toda contente! Lá se vão 50
anos e nunca me esqueci disso. E de muitas outras
experiências de afeto e aprendizado que tive com meu
pai. Os tantos livros, gibis e jornais que ele levava para
casa e que foram fundamentais para o repertório que nós,
lhos, fomos adquirindo. As viagens planejadas incluindo
nós todos – pai, mãe e 5 lhos – na velha Kombi branca.
Teve a fase das viagens nas cidades das redondezas,
muitas vezes só ele e eu, com muita conversa, aquele
ensinamento sobre olhar o mundo, o ser humano e a vida.
Me vejo repetindo frases e ideias dele enquanto
envelheço e cada vez mais convicta que se há mais de
vinte anos ele deixou este mundo, ele está bem vivo
dentro de mim!
Pois bem... há muito tempo e em muitas culturas, a gura
da mãe é bastante valorizada, e com muita legitimidade.
Porém, o pai nem sempre é incluído no mesmo patamar
dentro da família, seja por falha do próprio pai ou de
outros membros da família.
Mas a paternidade tem um valor inquestionável, como
bem lembra o escritor e psicanalista Rubem Alves: “pai é
alguém que, por causa de um lho, tem sua vida inteira

mudada de forma inexorável... há um pai que é um ser da
eternidade: aquele cujo coração caminha por caminhos
fora do seu corpo. Pulsa, secretamente, no corpo do seu
lho (muito embora o lho não saiba disto)”.
Rubem Alves diz ainda: “Eu queria ser ninho para os meus
lhos pequenos. Queria que meu corpo fosse um ninhopenugem que os protegesse, um ninho que balança
mansamente no galho de uma árvore ao ritmo de uma
canção de ninar…”
Para o escritor, “um homem que guarda memórias de
ninho na sua alma tem de ser um homem bom. Uma
criança que guarda memórias de um ninho em sua alma
tem de ser calma!”
O momento é o de relembrar aquele provérbio:
“Bendito aquele que consegue dar aos seus lhos asas e
raízes”.
Os pais podem e devem mostrar a realidade que muitas
vezes seu lho ainda não alcança: depois de ajudar a
formar sua estrutura, precisa ensinar e permitir que o
lho voe.
E ajudar a mãe a fazer o mesmo!
Enm. Os pais podem ter as melhores intenções. Mas
muitas vezes, no fundo, almejam mais que tudo o
"controle" sobre a situação, sobre as escolhas dos lhos,
como se isso fosse garantia de êxito.
Não é simples esse papel do pai, nem o da mãe. A

psicóloga Lídia Rosenberg Aratangy lembra que “não se
trata de escolher entre ser liberal ou repressivo: é preciso
saber situar-se com clareza entre essas duas balizas, a
partir dos próprios valores e sentimentos. Sem
ultrapassar os seus limites, só para se mostrar liberado;
nem ser mais restritivo do que suas convicções
permitem, só para demonstrar poder”.
E mesmo assim, há tanto que os lhos é que ensinam aos
pais.
A própria condição de ser pai é um aprendizado que
depende tanto do lho! É no dia a dia, na convivência que
ambos vão se ensinando. Mas a lição mais importante,
nasce junto com o lho, vai se ampliando e persevera pela
eternidade: amar!

Helena Gozzano
é jornalista e
terapeuta, lha
do saudoso
professor Valério

Foto: Correio IMS

Dia Nacional da Saúde: Oswaldo Cruz como inspiração

Médico Oswaldo Cruz

Em 5 de agosto do ano de
1897 nascia, em São Luiz do
Paraitinga (estado de São
Paulo), Oswaldo Gonçalves
Cruz.
Oswaldo Cruz foi cientista,
médico, bacteriologista,
epidemiologista e
sanitarista. Uma espécie de
Leonardo Da Vinci
tupiniquim da área da saúde.
Não bastassem todas suas
atribuições dentro da área
da saúde ele ainda foi
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pioneiro no estudo das enfermidades tropicais e da
medicina experimental no Brasil.
A importância dos estudos do Dr. Cruz se dá
principalmente porque nos primórdios do século XX, as
principais enfermidades que atingiam nosso país eram as
doenças infecciosas, como a febre amarela e o cólera.
Graças aos estudos e pesquisas na área, o cenário
sanitário do Brasil – principalmente do Rio de Janeiro,
cidade onde Oswaldo Cruz passou a maior parte de sua
vida – mudaram drasticamente para melhor.
Sua contribuição para a saúde pública nacional ainda
contou com seu apoio para a fundação do Instituto
Soroterápico Federal, hoje conhecido como Fundação
Oswaldo Cruz e a Academia Brasileira de Ciências.

Distribuição gratuita
Jornalista Responsável: Luciane Fogaça (MTB 25.042)
Textos: Luciane Fogaça e Aline Acquaviva
Artes e Diagramação: Thaís Marques
Departamento Comercial: Thaís Marques

Dentre as diversas homenagens recebidas, uma delas foi a
nomeação – por Carlos Chagas – do protozoário
causador da tripanossomíase americana (mais conhecida
como Doença de Chagas) de Trypanossoma cruzi em
homenagem ao Dr. Cruz.
Talvez, a maior homenagem a esse grande prossional
seja o fato de que, no dia 5 de agosto é comemorado no
Brasil, o Dia Nacional da Saúde.
Todo o trabalho realizado pelo Dr. Cruz nos serve de
inspiração e exemplo para continuarmos – sejamos
prossionais da saúde ou defensores da causa – a seguir
em frente. Sempre lutando em busca de um serviço de
saúde de qualidade e disponível para todos.
(Fonte: Grupo Diagnose)

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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Shiatsu: método terapêutico é oferecido pela Apevo
Com o objetivo de oferecer
tratamentos que melhorem a
qualidade de vida dos associados,
a Unidade de Saúde Apevo realiza
atendimentos de técnicas
terapêuticas que promovem
resultados ecazes e reduzem o
uso de medicamentos.
As sessões de Shiatsu estão entre
os métodos terapêuticos
oferecidas há 2 anos pela
associação. Elas auxiliam no
equilíbrio entre o corpo e a mente
do paciente, balanceando os
canais energéticos. “O terapeuta utiliza os dedos, mãos e
cotovelos para massagear com leve pressão todas as
partes do corpo do paciente”, explica a terapeuta da
Apevo, Vera Lúcia Gonçalves.
Acredita-se que todos os problemas são causados nos
canais energéticos do ser humano. Com a técnica, o

terapeuta estimula os pontos reequilibrando a energia.
“O paciente tem uma sensação relaxante e revigorante,
percebendo a liberação de músculos contraídos e a
revitalização de partes do corpo que estavam
enfraquecidas”, explica.
É comum que pessoas na terceira idade apresentem
doenças cardiovasculares, respiratórias, infecções,
diabetes, osteoporose, entre outras. De acordo com
Vera, todas elas podem ser assistidas com sessões de
Shiatsu como ajuda aos tratamentos.
As sessões auxiliam na redução das dores, ansiedade,
sintomas depressivos e no sono, o que possibilita ao idoso
reduzir a quantidade de medicamentos e
consequentemente seus efeitos colaterais”.
A técnica de massagem japonesa não é indicada para
grávidas e pessoas que possuam inamações graves,
febre, fraturas, queimaduras, câncer e doenças
contagiosas. As sessões de shiatsu possuem duração
aproximada de 1 hora e a frequência varia de caso a caso.

Acupuntura: terapia milenar
A técnica da acupuntura é uma das práticas terapêuticas
que também são oferecidas pela Unidade de Saúde
Apevo. A terapia milenar de origem chinesa consiste na
aplicação de agulhas bem nas em pontos especícos do
corpo para promoção do equilíbrio energético.
“A acupuntura auxilia na remoção de fatores patogênicos
e na recuperação da saúde e do bem-estar”, comenta
Carolina Souza, psicóloga e acupunturista da Unidade de
Saúde da Apevo.
As pessoas idosas podem tratar diversos problemas de
saúde com a acupuntura. A técnica possui duração média
de 30 minutos e não é indicada para pessoas com
infecções generalizadas na pele.
Os atendimentos de Shiatsu e Acupuntura são realizados
com agendamento prévio. A Unidade de Saúde ca na rua
Sebastião Lopes, 97 – Centro de Votorantim.
Informações (15) 3353-9800 ou (15) 99788-0559.

Reflexologia podal: terapia por meio dos pés
Outro tratamento oferecido pela Unidade de Saúde
Apevo é a reexologia podal. O tratamento é realizado
desde 2019 pela sioterapeuta e reexoterapeuta Jéssica
Souza e consiste na aplicação de pressão em pontos do pé
para o equilíbrio da energia do corpo.
Na sessão, o reexoterapeuta pressiona com o polegar
várias regiões do pé, procurando os desequilíbrios de
energia. O desequilíbrio é encontrado com pontos de
sensibilidade e após encontrar esses pontos, o terapeuta
faz uma massagem que estimula os processos curativos
do local.
De acordo com Jéssica, a técnica proporciona

relaxamento e bem-estar para pessoas de todas as idades
e auxilia no tratamento e na prevenção de diversas
doenças como insônia, estresse, problemas de circulação
sanguínea, problemas hormonais, prisão de ventre,
labirintite, cálculo renal, asma, hipertensão, enxaqueca,
dores nas costas, sinusite, entre outras.
A reexologia auxilia no tratamento de doenças
respiratórias como a sinusite e é indicada durante o
inverno. “Como a sinusite é proveniente de uma alergia
ou resfriado, a reexologia vai ajudar o sistema
imunológico a combater o microrganismo que está
causando esse transtorno”, explica Jéssica.

As sessões de reexologia não são indicadas para pessoas
com diabetes que apresentem machucados nos pés,
grávidas, pessoas que fazem uso do marcapasso, pessoas
em processos de alergia na pele ou dermatite, pessoas
que apresentam varizes expostas, trombose ou fraturas.
As sessões de reexologia tem duração média de 20 ou
30 minutos e o atendimento é realizado com
agendamento prévio.
A Unidade de Saúde ca na rua Sebastião Lopes, 97 –
Centro de Votorantim. Informações (15) 3353-9800 ou
(15) 99788-0559.

Plano SP: governo amplia horário comercial e antecipa calendário de vacinação
Vacinação: São Paulo tem meta

Em mais um pronunciamento, no nal de julho, o
governador de São Paulo, João Doria (PSDB), divulgou
novas mudanças referentes ao Plano São Paulo. A partir
do dia 1º de agosto, o horário de funcionamento do
comércio será ampliado para a meia-noite e a capacidade
dos estabelecimentos para 80%. Os parques estaduais
também voltam com os seus horários regulares.
As mudanças foram possíveis devido à queda nas
internações por Covid-19 e o avanço da vacinação especialmente com a 1ª dose aplicada no estado; no
entanto, o número de casos e mortes ainda se apresenta
em patamar elevado.
A liberação total do comércio deverá ocorrer no dia 17
de agosto.

Foi anunciada também, pelo governo, a antecipação do
calendário de vacinação no estado. A previsão é de que
até o dia 16 de agosto todos os adultos estejam
imunizados com a primeira dose da vacina. Os
adolescentes de 12 a 17 anos serão imunizados a partir
do dia 17 de agosto.
Até o dia 28 de julho, cerca de 76% dos adultos do estado
com mais de 18 anos foram imunizados com a 1ª dose de
alguma das vacinas contra Covid-19. A aplicação da 2ª
dose ou da dose única da vacina atingiu apenas 20,98% da
população adulta.
O estado registrou no dia 28 de julho a menor média
diária de novas internações por Covid desde novembro
de 2020. Foram 1.153 internações em média no dia,
valor que não era registrado desde 20 de novembro,
quando a média foi de 1.156.

recuperados até a mesma data era de 11.559.
Em julho, a prefeitura aumentou os postos de vacinação
para facilitar o acesso e agilizar a aplicação da vacina. A
cidade segue vacinando as pessoas em nove Unidades
Básicas de Saúde (UBSs), em ações na Praça de Eventos
Lecy de Campos e também no Iguatemi Esplanada.

Votorantim vacina 64% dos adultos
Até o dia 28 de julho, Votorantim aplicou a 1ª dose da
vacina contra Covid-19 em 64% da população adulta. A
porcentagem equivale a 57.361 pessoas com 18 anos ou
mais. As duas doses ou a dose única foram aplicadas em
20.452 indivíduos, o que equivale a 22% da população
adulta da cidade.
Do início da pandemia do coronavírus (Covid-19) - em
março de 2020 - até o dia 29 de julho, a cidade de
Votorantim registrou 484 mortes pelo vírus. O total de

A importância da segunda dose
A maioria dos imunizantes precisa de duas aplicações
para que a vacinação esteja completa. Segundo os
infectologistas, a primeira dose provoca um estímulo de
resposta do sistema imune das pessoas. A segunda dose
garante o reforço necessário para que a produção de
anticorpos aumente e a ecácia do imunizante seja mais
duradoura.

Cuidadores de idosos: profissional elabora cartilha especial
A terapeuta ocupacional Victória Maria Ferreira dos
Santos Menegon, de Boituva, criou uma cartilha muito
especial, voltada para cuidadores de idosos. O trabalho
apresenta estratégias e orientações para promover
qualidade de vida ocupacional aos idosos que vivenciam
alterações comportamentais, nomeados de Síndromes
Psicológicas e Comportamentais das Demências (SPCD),
como apatia, perambulação, insônia, ansiedade e entre
outros, decorrentes de algum processo demencial.
Cada capítulo é voltado para uma área de ocupação do
cotidiano e, de maneira clara e objetiva, contribui para
facilitar a rotina de cuidados do cuidador e familiar com os
idosos.
A ideia e o pontapé inicial para fazer a cartilha foi do
professor e orientador Rafael Eras Garcia da graduação
em terapia ocupacional. “O conteúdo em si foi se
moldando a partir das demandas atendidas no estágio que
eu tinha mais anidade, que era terapia ocupacional em

gerontologia, supervisionado pelo professor Tiago
Biasoli”, comentou Victoria.
Para ela, é importante compreender a funcionalidade dos
idosos, não infantiliza-los ou ignorar sua capacidade de
realizar algumas tarefas, o manejo adequado do cuidador
e familiar, evitando episódios de stress, frustrações e
agravo de sintomas como ansiedade e depressão no
idoso, que já vivencia diversas modicações por parte do
processo demencial. Nota-se também a importância de
promover ações e intervenções que ofereçam suporte
para melhores condições de saúde do cuidador,
compartilhar conhecimentos para que o mesmo
compreenda melhor o diagnóstico do idoso e criar
estratégias de enfrentamento, desenvolvendo uma rede
de apoio ao cuidador.
A cartilha está sendo divulgada por link nas redes sociais
pela professora Tatiana Doval e no Instagram prossional
da autora (@victoriamenegon).

Oferecer conhecimento
O principal objetivo com a cartilha, segundo a autora, é
oferecer conhecimento sobre produção de saúde e
qualidade de vida para contribuir e facilitar o cotidiano
dos cuidadores que são a peça fundamental na vida dos
idosos. “Muitas
vezes, por falta de
informação e
orientação os
próprios cuidadores
a d o e c e m
sicamente ou
psicologicamente
junto com o idoso
que tem seu quadro
d e m e n c i a l
agravado”, nalizou.
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Turismo

Excursão para Barra Bonita é tradicional na Apevo

Entre os passeios mais procurados pelos associados da
Apevo, a cidade de Barra Bonita sempre reúne muitos
turistas. Antes da pandemia, o Departamento de Turismo
promoveu uma excursão de um dia para a cidade. Os
turistas curtiram também um passeio pela eclusa.
Durante o passeio, a escuna passa por barragens e, ao
fecharem-se as portas, a água preenche o espaço onde
cam os barcos até vencer o desnível de 26 metros
causados pela hidrelétrica.
O passeio durou em torno de cinco horas e os turistas
puderam almoçar no barco ao som de música ao vivo.
Claudinei Galli, Antônio Inocêncio Alves e Ana Cláudia
Machado estiveram entre os associados que desfrutaram
desse passeio e falaram sobre essa experiência. Conra:
Claudinei Galli viajou com a esposa Sueli e disse que
adorou o passeio. “Gosto muito de ir aos passeios da
Apevo. O atendimento é muito bom e sempre volto com
boas recordações”, disse.

O casal de associados, Sueli e Claudinei Galli

Ana Cláudia Machado, Fernando Rebeles e o lho Enzo Gabriel

Antônio Inocêncio Alves viajou acompanhado da neta
Soa e conta que passou momentos muito agradáveis
durante a viagem. “Foi um passeio muito gostoso que z
com a minha neta. Já fui para vários lugares com a Apevo,
como Águas de Lindoia e Caldas Novas. Recomendo o
atendimento e os passeios da associação”.

Ana Claúdia Machado participou da excursão junto com o
marido Fernando e o lho Enzo Gabriel e conta que todos
se divertiram. “Meu lho aproveitou bastante o passeio.
A minha experiência com as viagens da Apevo é ótima. Já
viajei com a associação para Barra Bonita, Campos do
Jordão e Maria Fumaça. Recomendo muito”.

Antônio Inocêncio Alves e a neta Soa

Capela de Frei Galvão, em Jau, é visitada pelo grupo

Foto: Prefeitura da Jau

Foto: site Rio Tietê

Associados recordam passeio de escuna pela eclusa de Barra Bonita

Apevo prepara programação especial de viagens e passeios para 2022
Com o avanço da vacinação contra Covid-19 e a provável
mudança de fase do Plano São Paulo, o Departamento de
Turismo da Apevo aposta em um futuro promissor com
relação às viagens para 2022. A associação está otimista
com a retomada dos passeios e prepara novidades para
agradar ao público associado.
“A Apevo está buscando trazer novos passeios para os
associados. Estamos criando uma programação com
lugares novos e alguns lugares já visitados, mas aqueles
que eles pedem para voltar, como Ubatuba”, diz Viviane
Marteletto, que coordena há 5 anos o Departamento de
Turismo da Apevo.
Viviane mantém uma relação próxima com os associados.
Ela recebe mensagens diariamente das pessoas. “Muitos
perguntam como estou e dizem que estão com saudades
de viajar. A associação cria um clima familiar muito
gostoso nas viagens e o pessoal se sente acolhido”,
comenta Viviane. Devido à pandemia, quase toda a
programação de viagens do primeiro semestre teve que
ser suspensa, mas para o segundo semestre três passeios
serão realizados: para Aparecida em novembro e para
Maria Fumaça e Poços de Caldas, em dezembro (veja o
quadro de viagens para 2021).

Viajar com a Apevo é tradição
A Apevo realiza passeios há 18 anos e o diferencial do
setor de Turismo é que os passeios são totalmente
pensados no público da terceira idade. “Como nosso
público maior é de aposentados, escolhemos lugares com
bastante acessibilidade e roteiros menos cansativos.
Outro diferencial é que optamos por oferecer pacotes
com pensão completa, além de toda a atenção e carinho
com os quais eles merecem ser tratados”, disse Viviane.
Todas as viagens realizadas pela Apevo possuem seguro
viagem. Em caso de qualquer acidente, a pessoa será
atendida em um hospital particular da região. “Prezamos
pelo conforto dos associados e cuidamos para que eles
realizem viagens tranquilas e que voltem com excelentes
recordações”, completa a coordenadora do
departamento.
Remarcação de datas
Entre as novidades para 2022, a associação está
empenhada em realizar uma viagem para conhecerem a
Festa Junina de Lambari, em Minas Gerais, em junho de
2022. O passeio terá uma duração de 4 dias e contará

com hospedagem em um hotel fazenda, com pensão
completa e diversas atrações como festa junina a caráter
e música ao vivo. As datas e valores serão divulgados em
breve pela Apevo.
“Teremos várias opções, para agradar todos os gostos.
Em breve teremos os locais, as datas e os valores para que
os nossos
associados
possam se
p r o g r a m a r.
Estamos todos
torcendo para
esse período
difícil passar e
que logo
possamos
voltar a viver
com mais
alegria e boas
recordações
de viagens
inesquecíveis”,
disse Viviane.

Viviane Marteletto Padilha, coordenadora do Turismo
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Desde quando velhice é doença??
melhorar a prática de políticas públicas em nosso país. Se
morre de velhice, onde vamos atacar? Se há muita gente
morrendo de infanto agudo do miocárdio, vamos investir
em políticas públicas para prevenção do infarto do
miocárdio, como trabalhar com incentivo à boa
alimentação e exercícios físicos, controle de colesterol.
Uma gama de medidas é traçada para evitar o infarto de
um paciente. Mas não tem como evitar o paciente de
envelhecer”.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem como
proposta substituir o termo senilidade por velhice na
Classicação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde, conhecida como CID.
Se aprovada, essa alteração deve ser publicada em janeiro
de 2022. A entidade diz que pouca coisa vai mudar, mas
muitos prossionais da área já criticaram essa medida.
Sobre isso o geriatra Adson Passos conversou com o
Portal Mandala e frisou que a Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia (SBGG) já se posicionou contra.
Para o geriatra, colocar velhice como sinônimo de
senilidade é um erro porque o conceito de
envelhecimento compreende o envelhecimento tanto
normal quanto patológico. “Todos envelhecem, mas
alguns naturalmente e a isso se dá o nome de senescência.
Porém, temos um envelhecimento que é patológico, que
é a senilidade. Tanto que hoje se evita a expressão, por
exemplo, demência senil, pois está relacionada ao
envelhecimento e este não deve estar atrelado à
doença”, explica.
A SBGG também não concorda com o termo velhice n
CID 11, arma Dr Adson. Para os geriatras e
gerontólogos isso representa impacto muito alto, anal,
“com esse CID 11 está autorizado a morrer de velhice.
Isso não é uma coisa boa”. O médico exemplica: se na
certidão de óbito está registrado que uma pessoa morreu
de infarto agudo do miocárdio, está sendo informada a
etiologia, a causa direta da morte do paciente, qual foi a
siopatologia da doença que causou a morte. Essa
informação representa um impacto epidemiológico e em
saúde pública, pois norteia pesquisas e investimentos em
áreas especícas.
Mas se registrado que morreu de velhice, o que
exatamente aconteceu com a pessoa? “Isso não ajuda a

Acender a luz
Com o tempo, o corpo tende a car mais frágil e
suscetível a alguns agravos ambientais e
comportamentais, mas não é porque envelheceu que
uma pessoa ca doente. Infelizmente, as pessoas já têm
esse preconceito porque associam o idoso ao inválido.
“Vivemos num país onde ser velho não é boa coisa. É até
feio falar o velho, como se fosse um adjetivo ruim. Ruim é
ser velho e ser doente, dependente, ter a funcionalidade
prejudicada, não ter autonomia”.
Dr. Adson lança outra reexão: se for colocado o termo
velhice no Código Internacional de Doenças, quem vai
querer empregar uma pessoa velha, um idoso, se é
possível associar velhice a doença e, portanto –
erroneamente, claro – a estar doente? “A pessoa vai
deixar de estar doente para ser doente”.
Parece estranho ter que lembrar, mas existem idosos
saudáveis, que não tomam nenhuma medicação, que são
ativos sicamente, emocionalmente, que são
participantes de atividades em suas igrejas, comunidades,
organização governamentais ou não governamentais, que
trabalham e são produtivos, como atesta o geriatra.
“Precisamos entender que o idoso é um poço de

conhecimento, de experiência. O idoso deveria ser tido
como um farol que guia, que tem luz própria”, observa.
“Precisamos aprender
com o que eles já viveram.
E precisamos também
apoiar as campanhas para
que o termo velhice não
entre no CID 11”.
Por Andrea Alves
Jornalista do Portal
Mandala
Sobre o Portal Mandala
Lançado em 2 de fevereiro de 2021, o Portal Mandala
(www.portalmandala.com.br) é um site de informações,
desenvolvido com foco na região de Sorocaba. Com
matérias e reportagens de qualidade, tem como objetivo
trabalhar contra a desinformação na internet, além de
buscar estimular o gosto pela leitura de bons textos e
boas histórias no ambiente digital.
Entrevistas com especialistas e também rodas de
conversa entre jornalistas sobre os mais variados temas
fazem parte da programação do canal. Para completar a
tríade de conteúdo digital, o Mandala traz também
programas em formato podcast.
Um dos diferenciais do Portal Mandala é qualidade
prossional que envolve todas as pessoas da equipe. Além
das jornalistas, diretoras e idealizadoras do projeto –
Estela Casagrande e Samira Galli –, o portal conta com
outros 13 prossionais, entre comunicadores e
jornalistas. As redes sociaisl são @portal.mandala
(Instagram) e Portal Mandala (Facebook).

Aulas presenciais marcam o segundo semestre dos estudantes do país
Após a suspensão das aulas presenciais e o longo período
convivendo com o sistema online, devido à pandemia,
alunos das redes municipais, estaduais e particulares
voltam para as escolas na primeira semana de agosto.
As redes de ensino precisaram criar planos de retorno
para as aulas. Com o Plano São Paulo em vigor, cada
escola precisou determinar a capacidade de acolhimento
total dos alunos de acordo com a sua realidade. Além
disso, é preciso respeitar todos os protocolos de
prevenção, como uso de máscara, álcool em gel e
distanciamento mínimo de um metro entre os estudantes
na sala de aula.

Em sua live semanal pelo Facebook, a prefeita Fabíola
Alves mencionou que os alunos da rede municipal terão
apoio de prossionais da saúde na volta às aulas.
“Psicólogas e assistentes sociais estarão disponíveis para
acolher os estudantes. As crianças passaram muito tempo
sem frequentar as aulas e desacostumaram com essa
rotina, além de algumas terem sofrido perdas familiares”,
comentou.
As escolas da cidade foram preparadas para receber os
alunos com a capacitação de prossionais da saúde e da
educação.

Redes estadual e municipal
A dirigente regional de ensino, Tereza Leonor Milano,
informou que as aulas das 14 escolas da rede estadual de
Votorantim retornarão com 50% dos alunos em sistema
de rodízio e os professores voltarão normalmente ao
trabalho.
As escolas particulares já haviam retomado as aulas em
sistema de rodízio e cada escola da rede possui um
calendário próprio, sendo que algumas escolas optaram
por fazer o recesso de férias e outras não.

Foto: Globo Esporte

Olimpíadas: Brasil faz história com medalhas em modalidades estreantes

Ítalo Ferreira conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil

A delegação brasileira está realizando grandes feitos
desde que chegou em Tóquio, para as Olimpíadas 2020.
Com sete dias de competição (até o dia 30 de julho), o
país já havia batido seu próprio recorde de medalhas,
com sete no total. Esse foi o melhor início do Brasil na
história do evento. Nos jogos do Rio 2016, essa marca só
foi alcançada com 8 dias de evento.
As primeiras medalhas do país foram conquistadas no
judô e na natação, com o bronze na categoria meio-leve

para o judoca Daniel Cargnin e outro bronze para o
nadador Fernando Scheffer na categoria 200 metros
livre. A última vez que o Brasil ganhou uma medalha
nessa categoria foi há 25 anos com a prata de Gustavo
Borges, nos jogos de Atlanta 1996.
O país fez uma excelente campanha em modalidades
estreantes nos jogos, como o skate street e o surfe.
Rayssa Leal - a Fadinha, se tornou a atleta brasileira mais
jovem a ganhar uma medalha olímpica, com 13 anos no
skate street. Ficou com a medalha de prata, assim como
o atleta Kelvin Hoeer, atleta da mesma modalidade. Já o
primeiro ouro olímpico do surfe foi para o brasileiro Ítalo
Ferreira.
A judoca Mayra Aguiar entrou para a história ao
conquistar o seu terceiro bronze em três Olimpíadas
seguidas – antes de Tóquio, ela havia subido ao pódio em
Londres 2012 e Rio 2016. É a primeira a conquistar três
medalhas em um esporte individual.
A ginasta Rebeca Andrade conquistou a inédita medalha
de prata para o Brasil na modalidade. Ao som de “Baile de
Favela”, ela encerrou sua participação individual geral no
solo e cou com o segundo lugar, atrás da americana
Sunisa Lee. Rebeca se tornou a primeira brasileira a
conquistar uma medalha na ginástica artística dos Jogos

Olímpicos.
O recorde de pódios do país foi de 19 medalhas na última
edição dos jogos, com sete ouros, seis pratas e seis
bronzes. Nessa edição, o país compete para melhorar as
próprias marcas dos jogos que se encerram no dia 8 de
agosto.
Atletas da região
A região de Sorocaba conta com seis representantes nas
Olímpiadas de Tóquio. A sorocabana Priscila Stevaux é a
única representante mulher do Brasil no ciclismo BMX.
Brenno é nascido em Sorocaba e um dos goleiros
convocados para a seleção de futebol masculina.
Ana Beatriz Corrêa nasceu em Sorocaba e atua como
central na seleção feminina de Vôlei. Já o boxeador Abner
Teixeira nasceu em Osasco e mudou-se para Sorocaba
aos 12 anos. O atleta participou do projeto social “Boxe –
Mãos para o Futuro” e chegou a atuar na Liga Sorocabana
de Boxe.
O nadador Marcelo Chierighini nasceu em São Paulo, mas
foi criado em Itu. Ele é especialista na modalidade 4 X
100m livre. Geisa Arcanjo nasceu em São Roque e
representa o país na modalidade arremesso de peso.

On-line: oficinas culturais gratuitas são oferecidas pela Sectur
Estão abertas as inscrições para os interessados em
participar das ocinas culturais on-line gratuitas
promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo e Lazer (Sectur). São 150 vagas no total, 30 para
cada ocina (25 destinadas aos residentes de Votorantim
e 5 vagas para residentes da região).
De 26 de agosto a 12 de outubro, acontecerá a ocina “O
ator e a câmera”, sob o comando de Júlio Mello. As aulas
terão duração de 1 hora cada, as segundas e terças-feiras,
das 19h às 20h.
O tema “Iniciação à Técnica Vocal” será conduzido pelo
maestro Luís Gustavo Laureano, de 18 de agosto a 20 de
outubro, todas as quartas-feiras, das 19h30 às 21h30.
Para participar é necessário ter a idade mínima de 16
anos, acesso à Internet e participar de uma breve
entrevista de interesse.
A ocina “Criando e Contando Histórias com Fantoches

Recicláveis” será ministrada por Léia Simioni, entre 16 de
agosto e 8 de novembro, com aulas às segundas-feiras,
das 19h30 às 21h. A ocina “Orquesograa sonoroespacial” será realizada de 20 de agosto a 24 de
setembro. As seis aulas serão ministradas por Thiago
Alixandre e Anderson Charnoski às sextas-feiras, das 19h
às 21h. Ambas são para maiores de 12 anos.
“Retratos e Autorretratos”, ocina ministrada por André
Cruz, será oferecida aos sábados do mês de setembro,
das 15h às 16h30, com duração total de 6 horas. Para
participar é necessário ser maior de 18 anos.
As aulas acontecerão de forma on-line e ao vivo, em
plataforma a ser denida pelo professor de cada
formação.
Para se inscrever, é necessário preencher o formulário
disponibilizado no site https://bit.ly/3xTTPCq, até as
23h59 do dia 6 de agosto.

A seleção será feita
com base na análise
do formulário
preenchido pelo
candidato.
O participante que
tiver o mínimo de
75% presença
integral, receberá
um certicado de
participação.
Informações (15)
3243-5814 e email
secturvotorantim.
cultura@gmail.co
m.

Sectur promove ocinas culturais
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Sorteio Apevo

Associados Apevo são sorteados com novos brindes
“Gostei de ser sorteada. Quando olho o jornal sempre
tem algum conhecido que foi sorteado e agora chegou a
minha vez. Já sou associada há bastante tempo”, disse
animada a associada Maria Zenaide Fonseca Teixeira. O
sorteio mensal de brindes presenteia associados que
estão em dia com as mensalidades da associação.
Os contemplados foram: Maria Gorete Estevana Costa,
ganhadora da limpeza dentária da OdontoClinic; Daniel
Strombeck, contemplado com uma cesta de produtos de
beleza da Amore Cosméticos; Luiz Claudio Sampaio,
contemplado com óculos de sol da Óticas Único; Eduardo

Cloves Nunes, ganhador da limpeza dentária da Gou
Odonto; João Barboza de Souza, contemplado com
doces da Docelinho; Oswaldo Lazaro do Prado,
contemplado com uma parmegiana do restaurante Salles;
Niege Correia de Oliveira, contemplada com refeição
para duas pessoas do restaurante Aroma e Sabor; Larissa
Rodrigues Moreira contemplada com um design de
sobrancelha do Studio A Apevo; Maria Zenaide Fonseca
Teixeira – massagem terapêutica – e Lasaro Pinto Alves –
sessão com a podóloga – serviços realizados por
prossionais da Unidade de Saúde Apevo.

Como participar dos sorteios
Para participar dos sorteios de brindes da Apevo o
associado precisa estar em dia com suas mensalidades.
No momento em que o associado efetua o pagamento da
mensalidade no caixa da Apevo, ele recebe um número
para participar do sorteio.
No dia 1 de cada mês, o departamento de comunicação
da Apevo realiza o sorteio de acordo com o número de
brindes disponibilizados pela Apevo e seus parceiros.
Após sorteados, a Apevo entra em contato com os
premiados para a retirada dos brindes.
Para aqueles que não fazem o pagamento da mensalidade
no caixa da associação, mas gostariam de participar do
sorteio, a orientação é para que entrem em contato com
as recepcionistas da Apevo. Elas irão vericar a situação
das mensalidades e em seguida irão fornecer um número
para a participação no dia do sorteio. Informações (15)
3243-2410.

Festa de Bom Jesus de Iguape terá
somente programação religiosa

Eduardo Cloves Nunes - Limpeza dentária Gou Odonto

João Barboza de Souza - Vale doce da Docelinho

Larissa Rodrigues Moreira - Design de sobrancelha do Studio A

Lasaro Pinto Alves - Sessão com a podóloga da Apevo Saúde

Luiz Claudio Sampaio - Óculos de sol das Óticas Único

Maria Gorete Estevana Costa - Limpeza dentária da Odontoclinic

Maria Zenaide Fonseca Teixeira - Massagem terapêutica da Apevo Saúde

Milton representa a lha Niege - Almoço no Restaurante Aroma e Sabor

A tradicional Festa do Senhor Bom Jesus de Iguape, o
segundo maior evento religioso do Estado de São Paulo,
não será realizado de forma completa esse ano devido à
pandemia do coronavírus. A festa que costuma reunir
pessoas de vários lugares do Brasil, inclusive de turistas
associados da Apevo, esse ano terá apenas a
programação religiosa, de 28 de julho a 6 de agosto. As
celebrações religiosas, como novenas e missas, serão
realizadas no Santuário com a presença de um público
reduzido e também transmitidas pelas redes sociais,
permitindo que os devotos possam acompanhar de suas
casas. As celebrações presenciais irão seguir as
orientações do decreto das autoridades sanitárias do
Estado de São Paulo e Município de Iguape.
“Transmitiremos as atividades da festa através dos meios
de comunicação do Santuário e da Paróquia”, informou o
padre Fridianus Ati, reitor do Santuário e pároco da
Paróquia Nossa Senhora das Neves. A participação
presencial nas missas teve que ser reservada com
antecedência, obedecendo o limite máximo de presença
determinado por decreto do Governo Estadual.
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Gelado de Abacaxi: sobremesa para o almoço de Dia dos Pais
até 10 porções e é econômica. A estimativa de custo é de
R$50,00.
Para a receita car perfeita é preciso escolher o abacaxi
correto. Observe a cor e coroa, pois quanto mais fortes
e chamativas, mais maduro ele está. É necessário
também prestar atenção na casca: dê leves apertões e
veja se ele está macio. A fruta deve estar com o aroma
doce, a casca macia e a coroa pouco resistente.
Conra o passo a passo. Se você zer a receita, marquenos no Instagram: @ApevoOcial ou envie-nos uma foto
no e-mail: com.apevo@gmail.com.

Aprenda a fazer um gelado de abacaxi para o Dia dos Pais

Ingredientes:

Está com vontade de preparar uma sobremesa rápida e
impressionar o papai no Dia dos Pais? O Gelado de
Abacaxi é um doce fácil de fazer e que pode ser feito no
dia interior - para gelar bem na geladeira. A receita rende

- 1 abacaxi em cubos pequenos
- 1/2 xícara (chá) de açúcar (se o abacaxi for muito ácido,
acrescente mais açúcar)

inteira em ordem.
Onde assistir: estreia dia 31 de agosto, na Netix.

A MAGIA DO DIA DA DIA COM
MARIE KONDO
Tipo: série
Sinopse: Marie Kondo é especialista em organização
pessoal, empresária e escritora japonesa. Seus livros já
foram traduzidos para 40 idiomas e eles ajudam as
pessoas a organizarem suas bagunças. A criadora do
Método KonMari de organização acredita que você deve
manter apenas os objetos que te trazem alegria. No
método, as pessoas devem reunir todos os seus
pertences, uma categoria de cada vez, e precisam manter
apenas os objetos que “despertam alegria”.
Na série A Magia do Dia a Dia com Maria Kondo, a
especialista em organização deseja colocar uma cidade

Em agosto: Dia Nacional da Saúde, Dia dos
Pais, Dia da Fotograa e Dia do Folclore

O LEGADO DOS GENES
Tipo: livro
Resumo: Como são
realizadas as pesquisas sobre o
envelhecimento? O que a ciência
pode dizer sobre o assunto?
Em “O Legado dos Genes: O que a
ciência pode nos ensinar sobre o
envelhecimento” essas e outras
perguntas são respondidas em uma linguagem acessível.
O livro é de autoria da geneticista Mayara Zatz, do
Instituto de Biociências da USP e do Centro de Estudos
do Genoma Humano e Células-Tronco (CEGH-CEL); e
da jornalista Martha San Juan França.
É explicado no livro como são feitas as pesquisas na área
da genética – suas etapas, pormenores e diculdades
diárias – a partir do Banco de DNA de idosos, resultado
do Projeto 80mais.
O livro também aborda as alterações siológicas que
ocorrem com o passar dos anos e mostra como os
brasileiros estão envelhecendo. Os dados são mostrados
a partir do Estudo SABE (Saúde, Bem-Estar e
Envelhecimento), coordenado pela professora da
Faculdade de Saúde Pública da USP Yeda Duarte e
apoiado pela FAPESP.

carinho e amor recebidos.
Dia Mundial da Fotograa

Dia Nacional da Saúde
Celebrado no dia 5 de agosto, o Dia Nacional da
Saúde, tem como objetivo conscientizar a
população brasileira acerca dos cuidados com a
saúde e como a educação sanitária pode assegurar
um ambiente saudável.
A data foi instituída no país através da Lei nº 5.352,
de 8 de novembro de 1967. A data recorda o
nascimento do médico sanitarista Oswaldo Cruz.
O destacado sanitarista brasileiro teve a seu cargo
o grande desao de combater surtos de doenças
como febre amarela, peste bubônica e varíola, o
que conseguiu fazer com sucesso.

Dia dos Pais
O Dia dos Pais era inicialmente comemorado no
dia 16 de agosto, data em que é celebrado o dia de
São Joaquim, o avô de Jesus. O santo é
considerado o patriarca da família pela Igreja
Católica.
Como é mais fácil o encontro entre pais e lhos
aos domingos, a comemoração foi alterada para o
segundo domingo de agosto. Na data, os lhos
homenageiam e agradecem os pais por todo o

O Dia Mundial da Fotograa é comemorado no dia
19 de agosto e celebra a arte da fotograa, bem
como os prossionais que se dedicam a ela. A data
recorda o dia em que o francês Louis Daguerre
anunciou ao mundo o daguerrótipo, em 1839, um
processo fotográco inventado antes das
máquinas fotográcas.
Dia do Folclore
O Dia do Folclore é a comemoração em que são
celebradas as mais variadas manifestações
culturais do Brasil, dentre as quais danças, festas,
literatura popular e comidas.
A data foi instituída pelo Decreto nº 56.747, de 17
de agosto de 1965, tendo sido escolhido o dia 22
de agosto pelo fato de este recordar a primeira vez
em a palavra folk-lore passou a ser utilizada, o que
aconteceu em 1846.
Fazem parte do folclore brasileiro as lendas da
Iara, Mula sem cabeça, Boitatá, Boto, Curupira,
Saci-Pererê, Caipora, Lobisomen, entre outras.
Danças como Samba de Roda, Maracatu, Frevo,
Baião, Catira e Quadrilha também fazem parte do
folclore nacional.

- 700 ml de água
- 2 envelopes de gelatina de abacaxi
- 1/2 caixa de leite condensado
- 2 caixinhas de creme de leite (400 g)
Modo de Preparo:
Leve o abacaxi com o açúcar e a água ao fogo alto até
levantar fervura.
Abaixe o fogo para médio e deixe cozinhar por 20 a 25
minutos.
Fora do fogo, adicione a gelatina e misture até derreter.
Acrescente o leite condensado e o creme de leite e
misture bem até incorporar.
Despeje em refratário transparente e leve para gelar de
um dia para o outro ou até rmar.

É também mostrado no livro a integração do estudo com
o Projeto Octagene, do Hospital Albert Einstein,
coordenado pelo neurorradiologista Edson Amaro
Júnior, que investiga os padrões de atividades neuronais
utilizando imagens de ressonância magnética.
Valor: R$ 49,90 na Amazon (valor em 26 de julho).

ILHA DE FERRO
Tipo: série
Sinopse: A série “Ilha de Ferro” conta a história
de uma equipe de petroleiros. Os personagens trabalham
na PLT-137, plataforma de produção de uma companhia
de exploração de petróleo ctícia. A trama se divide
entre os dilemas que eles vivem na vida pessoal, em terra
rme, e a pressão de trabalhar em alto-mar. A produção é
brasileira e foi criada e escrita por Max Mallman e Adriana
Lunardi, com supervisão de Mauro Wilson.
Onde assistir: TV Globo, a partir do dia 9 de agosto após
a novela das 21h

Adolescente de Votorantim conquista vaga
no “The Voice Kids Brasil”
A votorantinense Mirella
Vallandro Oliveira se tornou
conhecida “da noite para o
dia”, após apresentação no
programa da Rede Globo
“The Voice Kids Brasil”,
exibido nas tardes de
domingo. Aos 13 anos, a
adolescente mostrou que tem
talento, além de simpatia, e
assim ganhou os jurados na
primeira fase do programa e
agora avança para a segunda
fase, com mais apresentações
no mês de agosto.
Mirella é uma adolescente
a l e g r e q u e a m a c a n t a r.
Segundo conta sua mãe, Flávia
Mirella Valandro
Rodrigues Vallandro, desde
bebê Mirella só dormia com rádio ligado, quase sempre embalada
pela bela voz de Alexandre Pires. “Sua primeira apresentação foi aos
3 anos, era Natal e a surpresa emocionou a todos, cantou e dançou
lindamente. A partir de então, virou rotina se apresentar em casa, na
escola, em casamentos, aniversários; sempre a nos presentear com
sua bela voz”, disse.
Aluna de escola pública, fez o primário na “Maria do Rosário Arcuri
Oliveira Campos” e atualmente é estudante do oitavo ano na
“Wilson Preste Miramontes”, onde participa como baliza na banda
Bamavo, também faz aula de canto na escola Libeart, além de inglês,
de Kumon, dança e ainda sobra tempo pra gravar vídeos no TikTok.
Mirella adora programação de calouros na tevê e acompanha
especialmente o “The Voice Kids”, e resolveu aventurar-se em 2021
se inscrevendo para participar. “Ela foi selecionada e teve sucesso ao
ser escolhida por Carlinhos Brown na sexta temporada do
programa”, informou a mãe.
Sua primeira apresentação, na fase “às cegas”, aconteceu no dia 20
de junho. A próxima fase será agora no mês de agosto e Mirella vem
se preparando para encarar os concorrentes, nas novas batalhas.
“Ela está realizando seus sonhos, conquistando seus fãs e sua cidade,
Votorantim”, completou a mãe.

Agosto de 2021

8

Apevo Acontece

Curso de Informática retoma as aulas dia 9 de agosto
As aulas de Informática oferecidas pela Apevo, em
parceria com a Universidade Unitau, retomam as
atividades nesse segundo semestre do ano, após ter o
curso suspenso em função da pandemia do Coronavírus.
O conteúdo oferecido aos associados e dependentes é de
informática básica e smartphone, voltado para terceira
idade. O aluno irá aprender manusear teclado, mouse e
conguração do Windows, e-mail, redes sociais,
aplicativos e segurança.
As aulas são ministradas pelo professor Igor Felipe
Cardoso Peixoto, às segundas feiras, das 14h às 16h, com
novas turmas também nos outros dias da semana, no
mesmo horário.
O curso tem um custo de R$ 80 mensais, com duração de
6 meses e certicado no nal do curso. Informações (15)
3243-2410.

Apevo Vida: academia está com matrículas abertas
A academia de musculação Apevo Vida está com
matrículas abertas para associados, dependentes e não
associados. O espaço foi inaugurado em maio e ca
localizado no prédio da Apevo que ca na rua Antônio
Fernandes, 148 – no Centro de Votorantim.
A academia possui mais de 30 equipamentos de
musculação, incluindo bicicletas, esteiras ergométricas e
halteres, entre outros; além de elevador de acesso;
banheiros adaptados para pessoas com deciência;
armários; catraca; ventiladores; sistema de som e
espelhos.
Os alunos contam com o auxílio do personal trainer
Edenilson Bueno - o Edinho, responsável também por
elaborar os planos de aula de acordo com as necessidades
de cada um.
A Apevo Vida funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às
11h e das 16h às 20h. As matrículas devem ser feitas na
sede da associação, na rua Antônio Fernandes, 50. As

mensalidades variam de R$ 30 a R$ 70. Informações pelo
telefone (15) 3243-2410 ou 99173-3316.

Aulas de ginástica: inscrições
abertas para homens e casais

A partir do mês de agosto, as aulas de ginástica na Apevo
Vida - que atendia somente o público feminino, abre
inscrições para homens que são associados e desejam
participar das atividades, além de casais.
As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras,
às 8h, e às terças e quintas-feiras, às 18h.
As atividades são dinâmicas e seus conteúdos são
variados, com acompanhamento de peso mensal,
alongamentos, exercícios funcionais, aeróbica, ritmos,
pilates com bolas, jump, step e ginástica localizada, entre
outras.
Os interessados podem entrar em contato com a Apevo
(15) 3243-2410 ou com o professor Márcio Antônio (15)
99755-8903.

Em novo dia, Coral da Apevo
abre inscrições a interessados

Simpósio de Música Coral na Terceira Idade tem apoio da Apevo

De 26 a 28 de agosto será realizado o “I Simpósio de
Música Coral na Terceira Idade”, com apoio da Apevo e
Projeto Circulação da Escola de Música da Universidade

Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Todas as
atividades serão on-line e gratuitas. A idealização e
direção geral é do Maestro Luís Gustavo Laureano e da
Maestrina Ana Lúcia Gaborim.
O simpósio contará com a presença de destacados
prossionais da música coral aplicada à terceira idade, do
meio artístico e acadêmico, promovendo a troca de
experiências e saberes.
O evento será realizado em ambiente virtual, com
webinars ao vivo e tem por objetivos principais reetir
sobre os caminhos plurais da atividade coral voltada para
a terceira idade, capacitar regentes corais para essa
atividade e promover discussões e compartilhar
conhecimento a respeito desse público-alvo.
Serão 3 dias com palestras, mesas-redondas, ocinas,
workshops e reexões sobre as peculiaridades do canto
coral na terceira idade.
Entre os convidados conrmados estão Carlos
Cerqueira, Daniel Duarte, Eduardo Carvalho, Marta
A s s u m p ç ã o , Pa o l a d e
Campos, Sandra Bolletti,
Suzi Miziara, dentre outros.
Entre os temas abordados
e s t ã o :
O l h a r
Multidisciplinar sobre o
Idoso, Preparo Vocal,
Escrita e Arranjos,
Dinâmicas de Ensaio,
Expressão Corporal e
Coro Cênico.
Para ter direito ao
certicado de participação,
o interessado deverá
realizar a sua inscrição. A
participação é gratuita.
Mais informações pelo
WhatsApp (15) 996907500.

O Coral da Apevo iniciou o segundo semestre com aulas
às terças-feiras, das 15h às 17h, no salão de eventos da
associação. E abre inscrições para os interessados em
começar na atividade, com idade acima de 18 anos, com
ou sem experiência musical. Em função do período de
pandemia, a m de evitar o contágio e propagação do
coronavírus (Covid-19), a atividade segue os protocolos
de segurança denidos pelo Ministério da Saúde.
Os alunos respeitam o distanciamento mínimo
permitido, fazem o uso de máscara de proteção durante
as aulas e utilizam o álcool em gel disponibilizado pela
associação. “É muito importante também que a pessoa
interessada tenha recebido ao menos a primeira dose da
vacina contra a Covid-19 para fazer parte do grupo, pois
todos os alunos já receberam pelo menos a primeira
dose. Nosso público é formado, na maioria, por idosos.
Então, quanto maior proteção, melhor para todos”,
arma o professor Luís Gustavo.
Ele informa que não associados podem fazer uma aula
experimental, mas para dar sequência na atividade, é
necessário se associar. Inscrições e informações na
associação - Rua Antônio Fernandes, 50 – no Centro de
Votorantim. Telefones (15) 3243-2410 ou (15) 33538080.

