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Prestação de conta aos associados: é nosso dever e nossa satisfação   

Artigos

Amigos associados, aposentados, pensionistas e leitores 
em geral, espero que todos estejam bem e com saúde! 
Conforme prevê o nosso Estatuto, no mês de junho 
deveria ocorrer uma Assembleia de Prestação de Contas 

referente ao ano de 2021, mas infelizmente fomos 
impedidos pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio 
da Vigilância Sanitária. O motivo alegado foi a pandemia 
ainda presente em nossa cidade e em nosso país. Em 
função disso, nos colocamos à disposição dos associados, 
divulgando nas nossas redes sociais o convite para os 
interessados comparecerem na tesouraria da Apevo a m 
de apresentarmos o balanço demonstrativo. 
Com o passar dos meses e a melhoria nas condições da 
pandemia em nosso estado, graças a Deus camos mais 
esperançosos e assim conseguimos a autorização para 
remarcarmos a assembleia no dia 31 de agosto, às 16h, no 
salão de eventos da Apevo, conforme publicação em 
nossas redes sociais, em nosso jornal mensal e também 
no jornal Folha de Votorantim. Assim pudemos prestar as 
contas a todos sobre o trabalho que vem sendo realizado, 
com a transparência que é costume dessa diretoria desde 
o início.

Deus os abençoe! Abraços.

Daniel SentelhasCaros associados, este ano está sendo difícil, mas não 
devemos desanimar. Mesmo com toda diculdade 

estamos saindo vitoriosos, graças ao empenho da 
diretoria que está fazendo uma gestão positiva. Em um 
breve balanço sobre o primeiro semestre, conseguimos 
reformar o prédio da Ilha Comprida, trocamos os 
colchões, terminamos o prédio novo e mobiliamos os 
apartamentos, realizamos a pintura do prédio da Rua 
Antonio Fernandes - 148, inauguramos a academia, 
compramos cadeiras de rodas, de banho e andadores 
para servir os associados, estamos implantando novo 
sistema de informatização e, mesmo com todas as 
diculdades que estamos atravessando como em todo o 
país e mundo afora, fechamos o semestre com saldo 
positivo e satisfatório e estamos à disposição para 
qualquer esclarecimento.

Desejamos saúde e felicidades. 

Presidente da Apevo

04 - Ler a política de privacidade da loja virtual para saber 
qua i s  compromi s sos  e l a  a s sume  quan to  ao 
armazenamento e manipulação de seus dados;

Todo esse preâmbulo se faz necessário para mostrar o 
quanto mudou o nosso hábito de fazer compras e por 
assim dizer a Internet se tornou a coqueluche dos nossos 
dias. Praticamente tudo o que se necessita, pode-se 

comprar sem sair de casa. Se isso pode signicar para 
você uma situação cômoda, de outro lado você tem 
redobrar os cuidados, pois existe uma gama de empresas, 
mas infelizmente nem todas são conáveis.

Essas são algumas orientações que podem ajudar você. 
Boas compras! 

06 - Instale programas de antivírus e o rewall (sistema 
que impede a transmissão e/ou recepção de acessos 
nocivos ou não autorizados) e os mantenha atualizados 
em seu computador.

02- Preferir fornecedores renomados ou recomendados 
por amigos ou familiares;

De outra banda já é notório de que o dinheiro de papel 
está cada vez mais escasso, cheque ninguém aceita mais e 
atualmente o Cartão Magnético é o mais usado, seja em 
débito ou crédito e que, também entendemos, está com 
seus dias contados, visto que já existe o Google Pay, a 
carteira virtual do Android que usa o recurso de 
pagamento por aproximação do celular, onde o objetivo 
maior é que o consumidor não toca em nada.

01 - Procurar no site a identicação da loja (razão social, 
CNPJ, telefone e outras formas de contato, além do e-
mail). Checar se essas informações estão corretas;

A primeira orientação ao caro leitor é de que “Papai Noel 
não existe”! O consumidor deve redobrar os cuidados e 
sempre desconar de ofertas vantajosas demais. Dito 
isso, que atento aos seguintes pontos:

Quando você faz uma análise para a questão de fazer 
compras nos dias de hoje, seja de alimentos, de vestuário 
em geral, de aparelhos de sons e eletrodomésticos, entre 
outros, você pode perceber que já há algum tempo está 
havendo uma mudança nesse sistema, ou seja, a 
tecnologia chegou para fazer essa mudança e se ela 
caminhava, por assim dizer, “normalmente”; de repente 
surgiu a pandemia e ela acelerou de uma forma 
assustadora a forma de fazer compras. Hoje, as compras 
on-line fazem parte do cotidiano e tornaram-se uma 
realidade na vida de cada um de nós.

Como então vou saber se estou fazendo uma compra 
conável?

03 - Não comprar em sites em que as únicas formas de 
pagamento aceitas são o boleto bancário e/ou depósito 
em conta;

05 - Imprimir ou salvar todos os documentos que 
demonstrem a compra e a conrmação do pedido 

(comprovante de pagamento, contrato, anúncios, etc.);

Advogado
Gentil Pereira Garcia

Compras on-line em época de pandemia 

Já no caso das mulheres, o autoconhecimento, Auto 
permissão e a autoestima serão parte fundamental em 

todo este processo. Não é porque a fase reprodutora da 
mulher se encerrou que a fase sexual também deve ser 
nalizada.

O caminho para esta descoberta consiste em encontrar 
como e onde você gosta e quer se sentir desejado. Se de 
uma forma mais suave, rápida, com rmeza ou até 
mesmo bem devagar i nho .  Or ien ta r- se  pe l a 
demonstração dos comportamentos do outro também 
faz parte desse descobrir.

Quando falamos em sexualidade logo nos vem à mente 
um casal de jovens namorados olhando um para o outro 
com um singelo sorriso demonstrando desejo pelo 
parceiro. Mesmo estando no século 21 ainda falar sobre 
sexualidade é um tabu. Quem dirá falar sobre esse tema 
envolvendo pessoas que já passaram da casa dos 50 anos 
de idade.
Esse assunto já causa um grande desconforto na maioria 
das pessoas e um incômodo ainda maior quando falamos 
sobre relacionamentos e sexualidade na maturidade.
Infelizmente a maior parte das pessoas acredita que 
quanto maior a idade, menor será a vivência dessa 
sexualidade.
Já vou adiantar que isso é um mero engano, pois, viver é 
também se adaptar as novas situações que vão 
aparecendo no decorrer do percurso e desfrutar do sexo 
também exigirá ajustes na vida sexual do indivíduo e que 
poderá ser tão ou mais prazerosa quanto em outras fases 
da vida.
Ainda existe muito preconceito quando falamos da 
sexualidade na maturidade. Para uma grande parcela das 
pessoas os mais velhos não devem ou não conseguem 

aproveitar suas experiências anteriores ou até mesmo 
não possuem libido, mas contrariando tudo isso, a velhice 
é uma época sim de desenvolvimento, descobertas, 
explorações, construções, vínculos e aprendizados.
Além disso, a libido não está somente ligada ao desejo 
sexual ou erotismo.
Estar preparado para esta nova fase como, por exemplo, 
encontrar novas formas de prazer deve ser pensado lá no 
meio da fase adulta.
Entender que o ato sexual não se resume a penetração e 
que perceber que as mudanças corporais que irão 
acontecer com o corpo na velhice são naturais será de 
extrema importância para experimentar este momento 
sênior.

As marcas que o tempo nos traz é apenas um detalhe 
quando verdadeiramente acreditamos que sexualidade e 
prazer não estão ligados à padrões que nos algemam.
A maturidade fará com 
q u e  n o s s o s 
re lac ionamentos  se 
transformem cada vez 
em companheirismo, 
cumplicidade, amizade e 
i n t i m i d a d e  p a r a 
vivermos um amor mais 
tranquilo, mais sereno, 
m a i s  c a l m o  e  m a i s 
divertido.

Fabianne Ernande
Terapeuta e sexóloga

A vivência da sexualidade na terceira idade 



O departamento de Turismo da Apevo está organizando 
um passeio de Maria Fumaça – locomotiva a vapor, para o 
dia 5 de dezembro. Esse passeio está entre os mais 
procurados pelos associados.
O associado Francisco de Assis Filho já fez o passeio de 
Maria Fumaça três vezes. “Gosto muito desse passeio. O 
clima é excelente e a Apevo é atenciosa com a gente”.
O casal Augusto Ricardo Guarini e Filomena Dal Bello 
Guarini já realizou alguns passeios com a associação e 

recomendam. “Fizemos o passeio da Maria Fumaça e 
também já fomos pra fazenda Francisco Petrônio, 
gostamos muito. Sempre somos muito bem atendidos”.

O pacote turístico custa R$ 160 para associados e R$ 200 
para não associados. O pagamento pode ser realizado em 
boleto e cartão de crédito. 

O pacote do passeio de Maria Fumaça inclui a viagem de 
Campinas a Jaguariúna, visita a Galeria Center Louças e 
centro da cidade de Pedreira. O almoço não está incluso.

As reservas podem ser feitas na associação, na rua 
Antônio Fernandes, 50 - Votorantim, ou pelos telefones 
(15)  3243-2410 ou (15)  99605-3037,  com a 
coordenadora do departamento, Viviane Marteletto 
Padilha.

Viaje com a Apevo
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Colônia de Férias da Apevo abre para reservas de final de ano  

Apevo promove passeio na locomotiva Maria Fumaça em dezembro 

O pacote de Ano Novo terá a duração de 5 dias e a 
reserva começa no dia 30 de dezembro (quinta-feira), às 
18h, até às 10h do dia 5 de janeiro (quarta-feira).

O associado pode tirar todas as suas dúvidas via 
WhatsApp ou telefone, mas para fazer o agendamento é 
preciso ir até a Apevo. A reserva só será realizada após o 
pagamento de 30% do valor. A associação ca na rua 
Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. 
Informações pelo telefone (15) 3243-2410 ou 99173-
3316.

Com a exibilização do Plano São Paulo, a Colônia de 
Férias da Apevo, na cidade de Ilha Comprida - no litoral 
de São Paulo, está reaberta para receber os seus 
associados. A partir do dia 1º de outubro, a associação 
começa as reservas para o tradicional pacote de Ano 
Novo.
O agendamento para associados - com valores especiais, 
será feito até dia 15 de novembro na Apevo. Depois desse 
prazo, a associação abre o pacote para os apartamentos 
restantes para locação no site de reservas “Booking”. 
“Com o pacote, o associado pode alugar por um preço 
mais em conta o apartamento que desejar e tem direito a 
levar acompanhantes que não precisam ser associados”, 
informou El isabete Arruda,  responsável  pelo 
agendamento na associação. 

Com a promoção, o apartamento de 5 pessoas custa R$ 
1000; o de 6 pessoas custa R$ 1200 e o de 10 pessoas 

custa R$ 2000 para locação.

Todos os apartamentos são equipados com camas de 
casal, de solteiro, beliches ou treliches, cômodas, fogões, 
mesas, geladeiras, micro-ondas, armários de cozinha, 
vários móveis e ventiladores de teto. Quem desejar se 

hospedar na colônia de férias precisa levar roupa de 
cama, mesa e banho.  
As cozinhas também possuem utensílios para o preparo 
de refeições. 

Após o término das obras, que duraram um ano e meio, a 
Colônia de Férias de Ilha Comprida ganhou 4 novos 
apartamentos e uma recepção,  com dois funcionários. A 
colônia ca avenida Beira Mar e os apartamentos têm 
capacidade para 5, 6 ou 10 pessoas.

 
Cadastro da pousada no Booking

Com o intuito de tornar a colônia de férias de Ilha 
Comprida mais conhecida, a Apevo cadastrou a pousada 
no site de reservas Booking. O site possui alcance 
internacional e permite que os cidadãos possam reservar 
com conforto acomodações para férias e viagens em 
diversos lugares.

 Colônia de Férias: m da reforma 

O cadastro permite com que pessoas de outras cidades 
possam conhecer a colônia e tem a praticidade de 
resolver tudo pelo site. É possível acessar o site de 
reservas por meio do computador ou celular. O perl da 
Apevo no site pode ser acessado pelo endereço 
eletrônico  https://www.booking.com/hotel/br/apevo-
ilha.pt-br.html.  



Vacinação no estado de São Paulo 

 Terceira dose para os idosos 

A s  p e s s o a s  q u e  e n t r a m  n a  c a t e g o r i a  d o s 
imunossuprimidos também serão convocadas para tomar 
a dose de reforço, além de pessoas com HIV e 
transplantados que também fazem parte desse grupo. A 
diferença entre a segunda dose e a dose de reforço, 
nesses casos, será de 28 dias.

Variante Delta
No dia 30 de agosto, o governo do estado de São Paulo 
chegou as 50 milhões de doses aplicadas de vacina contra 
o coronavírus. Mais de 75% da população adulta já 
receberam pelo menos uma dose. 

Do início da pandemia do coronavírus – em março de 
2020 - até o dia 30 de agosto, a cidade registrou 513 
mortes pelo vírus. O total de recuperados até a mesma 
data era de 12.204. Os casos registrados da doença na 
cidade chegaram a um total de 12.769.
 

Votorantim oferece a vacina contra Covid-19 em nas 
unidades básicas de saúde (UBS), na praça Lecy de 
Campos e no Iguatemi Esplanada. A vacina está sendo 
aplicada em jovens que busca pela primeira dose e 
pessoas em busca da segunda dose.

Durante o mês de agosto, a cidade de Votorantim 
registrou queda no número de mortes por Covid-19 e 
está entre as cidades do estado de São Paulo que 
noticam uma diminuição nos índices. A cidade também 
segue com a campanha de vacinação que já está na faixa 
etária de 12 a 17 anos. O Brasil atingiu a meta de 60% dos 
adultos parcialmente vacinados também no mês de 

agosto e dá início à etapa da terceira dose da vacina na 
população idosa.

O estado também registrou no mês de agosto a menor 
média diária de internações por Covid-19 de toda a 
pandemia.

A aplicação da terceira dose como reforço da vacina 
contra a Covid-19 foi anunciada no nal de agosto pelo 
Ministério da Saúde. A dose será aplicada em idosos a 
partir dos 70 anos e em quem tomou a segunda dose há 
cerca de seis meses.  

 

O Brasil vem registrando casos da variante Delta, 
originária da Índia. Ela já foi identicada em 18 estados e 
no Distrito Federal. Até o dia 29 de agosto, o país 
registrou 1.573 casos.
Os casos estão sendo monitorados pelas equipes da 
Vigilância Epidemiológica e Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilância e Saúde (CIEVS).

De acordo com a sioterapeuta e reexoterapeuta 
Jessica Souza, a reexologia podal é a ciência que estuda 
os efeitos reexos no organismo humano. Seu 
desenvolvimento demonstrou que há regiões do corpo 
(plexos nervosos) que têm ligação claramente 
determinada a órgãos, sistemas e estados emocionais. 
“Plexos nervosos são concentrações de terminações 
nervosas interligadas numa área especica. Quando 
estimulados corretamente, eles enviam e recebem 
in formações  dos  órgãos  a  que  são  l i g ados , 
restabelecendo o seu funcionamento ideal e, por 
consequência, a saúde global do organismo”, explica.

Com o intuito de esclarecer aos leitores sobre os 
atendimentos de Reexologia podal e Acupuntura 
oferecidos pela Unidade de Saúde da Apevo, o Jornal da 
Apevo preparou uma matéria com as prossionais 
responsáveis pelos tratamentos na associação. 

Embora seja erroneamente confundida com massagem 
nos pés, a reexoterapia é a técnica capaz de avaliar e 
tratar distúrbios físicos e emocionais por meio de 
estímulos em plexos nervosos relacionados ao órgão ou a 
característica emocional em tratamento.
A reexoterapia traz diversos benefícios, tanto aplicada 
isoladamente como na potencialização de outros 
métodos. E tem se mostrado também uma forma muito 
eciente de desenvolver o autoconhecimento.
“É importante enfatizar também que a reexoterapia tem 

u m a  f o r t í s s i m a  a ç ã o 
prolática, isso quer dizer 
que, na prática, doenças 
que alguém teria no futuro 
são interrompidas  ou 
desaceleradas a partir do 
momento em que esta 
pessoa se benecia da 
técnica”, arma.
Entre os distúrbios que são 
b e n e  c i a d o s  c o m  a 
reexoterapia estão a 
insônia, ansiedade, dor nas 
costas e nos ombros, prisão 
de ventre, hipertensão 
a r t e r i a l ,  d i a b e t e s , 
depressão, gastrite, cólica 
m e n s t r u a l ,  c i s t i t e  e 
enxaqueca. Enm, são 

inúmeros os distúrbios que são beneciados. “Não há 
contraindicação para aplicação da técnica, somente há 
manuseio diferenciado em pés diabéticos, e em 
gestantes, só a partir do 3° mês de gestação”.
 

Com sessões que levam 
aproximadamente 50 
m i n u t o s .  O 
r e  e x o t e r a p e u t a 
pressiona com o polegar 
várias regiões do pé, 
p r o c u r a n d o 
d e s e q u i l í b r i o s  q u e 
podem manifestar por 
sensibilidade no ponto 
ou grânulos (sensação de 
areia por baixo da pele). 
Depois de encontrados 
o s  p o n t o s  d e 
d e s e q u i l í b r i o ,  o 
terapeuta faz pressões que estimula os processos 
curativos naturais do local afetado.

Acupuntura: agulhas para o equilíbrio energético

Os pés são uma região com alta concentração destes 
plexos. Neles há uma representação el de todo o 
organismo, havendo no mínimo um plexo capaz de 
estimular cada órgão ou víscera.
Essa técnica terapêutica não é invasiva e nem 
medicamentosa e visa restabelecer o equilíbrio das 

funções orgânicas através de estímulos em terminais 
nervosos livres nos pés. Previne e trata dos distúrbios 
orgânicos e dos desequilíbrios emocionais através de 
estímulos por pressão nas terminações nervosas em 
pontos especícos nos pés. Tais estímulos percorrem o 
corpo até a sede do sistema nervoso, o cérebro. Este 
passa a corrigir as enfermidades já instaladas por meio 
desse mesmo sistema. “A terapia dá sequência aos 
estímulos propiciando um melhor funcionamento 
orgânico e desta forma restabelecendo a saúde por tratar 
suas causas, eliminando, assim, os sintomas, além de 
potencializar o resultado de vários tipos de tratamento, 
principalmente os alopáticos”, esclarece a prossional. 

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.

Como são as sessões 

“A acupuntura auxilia na remoção de fatores patogênicos 
e na recuperação da saúde e do bem-estar”, comenta 
Carolina Souza, psicóloga e acupunturista da associação.
As pessoas idosas podem tratar diversos problemas de 
saúde com a acupuntura. As sessões costumam durar 
cerca de 1 hora e não há contra indicação para o 
atendimento.
A Unidade de Saúde ca na rua Sebastião Lopes, 97 – 
Centro de Votorantim. Informações (15) 3353-9800 ou 
(15) 99788-0559.

Assim, a perda auditiva pode levar ao isolamento, 
depressão, apatia, medo, irritação, falta de atenção e 
dependência.

Quando há a diminuição da audição os idosos começam a 
ter diculdade para entender o que é falado em 
ambientes ruidosos, atrapalhando a comunicação e a 
interação em reuniões familiares e contatos telefônicos.

Ela informa que a perda auditiva decorrente da idade 
geralmente evolui de forma lenta e gradual, em alguns 
casos chegando a perda auditiva severa. Más raramente 
ocorre a perda completa da audição.

De acordo com a especialista, antigamente a perda 
auditiva decorrente da idade, era muitas vezes 
confundida com demência - os familiares acreditavam 
que o idoso estava cando “caduco”, quando na verdade 
estavam lúcidos, apenas com diminuição da audição. 

Tratamento com aparelhos
Quando procurado para uma consulta, o especialista 
deve pedir um exame de audiometria e avaliar a 
necessidade de usar aparelho auditivo.

Com o passar dos anos, acontece o envelhecimento 
natural do corpo e algumas funções básicas cam 
comprometidas; entre elas, a audição. 

A perda de audição na terceira idade afeta a qualidade de 
vida do idoso, pois compromete sua interação e pode 
causar angústia, problemas emocionais e até depressão.

U s a r  p r o t e t o r e s 
a u r i c u l a r e s  e m 
a m b i e n t e s  m u i t o 
barulhentos também 
podem prevenir que a 
perda auditiva chegue 
tão cedo.

A presbiacusia ocorre porque a partir de uma certa idade 
algumas células auditivas morrem. E os primeiros sinais 
de surdez na terceira idade podem ser percebidos em 
situações corriqueiras do dia a dia, como por exemplo, a 
diculdade de compreender o que é dito pelo telefone ou 

mesmo pessoalmente. 

O tratamento geralmente é realizado com aparelhos 
auditivos, que irá melhorar a capacidade de ouvir e 
devolver ao idoso qualidade de vida, recuperando a 
autonomia e o prazer de conviver com a família e amigos.

Chamada de presbiacusia, a perda auditiva está 
relacionada à idade e atinge as pessoas em diferentes 
graus. De acordo com a médica otorrinolaringologista, 
Flávia Caldini Pissini, que atende associados da Apevo, a 
perda auditiva é uma das condições mais comuns que 
afeta os idosos e aproximadamente 30% deles 
apresentarão algum nível de perda na audição. “Com o 
processo de envelhecimento natural, o sistema auditivo 
também envelhece e sofre alterações em suas estruturas. 
A evolução é lenta e gradual, modicando elementos da 
cóclea (células ciliadas), levando assim, à perda auditiva”, 
explica.

“Além disso pode acelerar os processos de demência senil 
e Alzheimer”, alerta a médica. 

A perda auditiva decorrente do envelhecimento é 
progressiva e não tem cura.

Qualidade de vida é afetada 

Não existem alternativas para se impedir a perda auditiva 
relacionada à idade, 
mas não se expor por 
muito tempo ao alto 
volume de música, por 
exemplo, em shows e 
fones de ouvido pode 
ajudar a não acelerar o 
processo natural. 
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Otorrinolaringologista Flávia Caldini Pissini
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Reexoterapeuta Jéssica de Souza

Perda auditiva na terceira idade: especialista da Apevo faz orientações 

Reflexologia e Acupuntura: o que você precisa saber 

Coronavírus: número de casos caem e Votorantim registra dias consecutivos sem morte  

Vacinação em Votorantim abrange jovens de 12 a 17 anos



A expectativa é de que no dia 1º de novembro, os eventos 
sociais estejam totalmente liberados. Segundo o 
governador do estado de São Paulo - 90% da população 
adulta já estará imunizada até essa data.

Com o avanço da vacinação contra Covid – 19 no Estado 
de São Paulo, o governo emitiu um decreto que entrou 
em vigor no dia 17 de agosto, possibilitando a reabertura 
total do comércio.

O decreto que entrou em vigor no estado libera eventos 
sociais desde que as pessoas não causem aglomeração e 
sigam os protocolos de prevenção denidos pelo 
Ministério da Saúde, como o distanciamento social e uso 
de máscaras e álcool em gel.

O que o salão da Apevo oferece

O salão possui capacidade para 260 pessoas e conta com 
ar-condicionado, camarim, som ambiente, pista de dança 

com sistema completo de iluminação, caixas de retorno 
no palco, microfone, telão com controle remoto, bar e 
cozinha. Todos os equipamentos disponíveis estão 
revisados.Celebrações religiosas também já foram realizadas no 

local, como as Missas em homenagem ao Dia do 
Aposentado – comemorado no dia 24 de janeiro.  Em 
2019 a missa foi celebrada no local pelo arcebispo 
metropolitano de Sorocaba - Dom Júlio Endi Akamine. 
No mesmo ano, a atual diretoria da Apevo realizou bailes 
temáticos a cada três meses, como o “Baile de Outono”, 
o “Baile de Inverno” e o “Baile de Carnaval”. Os bailes 
foram interrompidos com o início da pandemia, mas a 
associação espera voltar a realizá-los com a reabertura

A diretoria da Apevo está sempre em busca de melhorias 
para o espaço. No ano passado, foi realizada uma 
revitalização em todo o piso do salão.

O salão de eventos da Apevo foi inaugurado em 2008 e é 
dest inado a exposições,  desles,  formaturas, 
casamentos, aniversários e demais eventos. No local já 
foram realizadas reuniões de entidades e empresas, 
eventos do Batalhão da Polícia Militar, confraternização 

de ONGs, reuniões de secretarias municipais, encontros 
de eventos esportivos, casamentos, aniversários, 
formaturas, bailes temáticos, entre outros.

 

total do comércio.

 

Informações para alugar

Nesse momento é possível realizar eventos sociais que 
não causem aglomeração.  Com essas normas, o salão de 
eventos da Apevo está abrindo para locação. Eventos 
sociais com poucas pessoas como batizados, exposições, 
casamentos, aniversários, cursos e reuniões podem ser 
realizados.

O valor do aluguel do salão para não associados é de 
2.400 reais, já para as pessoas que são associadas o 
aluguel é de 1.200 reais. Entidades benecentes podem 
alugar o espaço por um valor especial de 650 reais. A 
associação aluga também para reuniões e palestras pelo 
valor de 120 reais a hora.
É possível tirar todas as suas dúvidas via whatsapp ou 
telefone, mas para fazer o agendamento do aluguel é 
preciso ir até a Apevo. A reserva é feita após o pagamento 
de 30% do valor de caução. A Apevo ca na rua Antônio 
Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. Informações pelo 
telefone (15) 3243-2410 ou 99173-3316.

Benefícios oferecidos pelo salão da Apevo

 

  

Eliseu Sentelhas – diretor administrativo da Apevo, 
comenta que são vários os benefícios do espaço. “O salão 
dispõe de uma infraestrutura completa que facilita a vida 
de quem aluga. Com tudo o que temos disponível, o 
indivíduo precisa cuidar apenas de alguns detalhes para 
realizar o seu evento”.

 

 
Hoje em dia, o espaço também é utilizado para as aulas de 
dança e de canto coral oferecidas pela associação.

O acesso ao local é feito por uma rampa com corrimão 
que facilita a locomoção de pessoas com deciência. As 
saídas de emergência promovem mais segurança ao 
público. Para cada evento, um tipo de contrato é 
elaborado e a associação oferece diferentes layouts com 
disposição de mesas e pista de dança.
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Salão de Eventos está disponível para locação com protocolos de prevenção 
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Os brasileiros competem em 20 das 22 modalidades, 
com exceção do basquete e do rúgbi em cadeira de rodas. 

As Paralímpiadas de Tóquio 2020 começaram no dia 24 
de agosto e seguem até o dia 5 de setembro. 

Assim como os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que 
precisaram ser adiados por causa da pandemia do 
coronavírus, a 16ª edição dos Jogos Paralímpicos para 
também não foi realizada no ano passado, sendo 
transferida para esse ano.

Nessa edição, o badminton e o taekwondo estreiam 
como modalidades esportivas, substituindo a vela e o 
futebol de sete.

A equipe brasileira conta com 164 homens e 96 mulheres. 
Ao todo, 434 pessoas foram para Tóquio para 
representar o Brasil. Além dos 260 atletas, com e sem 
deciência - também foram para os jogos cavalheiros, 

guias, goleiros e timoneiros; além da comissão técnica, 
médica e administrativa.

Brasileiro é o mais rápido da história

O atleta paralímpico mais rápido da história é brasileiro. 
Petrúcio Ferreira, que também é recordista mundial. O 
jovem de 24 anos conquistou a medalha de ouro nos 
Jogos Paralímpicos de Verão de 2016 no Rio de Janeiro e 
compete em Tóquio na categoria 100m rasos T47, para 
pessoas com deciência nos membros superiores.
Outro destaque é o nadador Daniel Dias, o maior atleta 
paralímpico brasileiro. Ele é dono de 97 medalhas, sendo 
24 nas Paralímpiadas, 33 nos Parapan (todas de ouro) e 40 
em Mundiais. Daniel tem má-formação congênita nos 
membros superiores e na perna direita.

Brasileiros quebram recordes nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020  

As aulas das ocinas culturais gratuitas, promovidas pela 
Secretaria de Cultura e Turismo de Votorantim (Sectur), 
estão acontecendo de forma on-line. Criação de histórias 
com fantoches, técnica vocal, orquesograa sonoro-
espacial e os retratos são alguns dos temas que englobam 
as ocinas.
O regente e professor de Coral, Luís Gustavo Laureano é 
responsável pela ocina “Iniciação à Técnica Vocal” que 
começou no dia 18 de agosto e se encerrará no dia 20 de 

outubro. Para participar dessa ocina, os interessados 
precisaram passar por uma entrevista.
Para receberem os certicados de conclusão das ocinas, 
os participantes deverão ter o mínimo de 75% de 
presença.
As inscrições já se encerraram, mas os interessados 
devem acompanhar a página da Sectur no Facebook para 
car por dentro das novidades.

Oficinas Culturais oferecidas pela Sectur acontecem até outubro 

O evento foi realizado com o objetivo de 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.
Foram promovidas palestras, mesas-redondas, ocinas, 
workshops e reexões sobre as peculiaridades do canto 
coral na terceira idade. 

O SIMUCTI – I Simpósio de Música Coral na Terceira 
Idade, que ocorreu entre os dias 26 e 28 de agosto, 
recebeu 350 inscritos. Participaram pessoas de todos os 
estados brasileiros, além de países do exterior, como 
Peru, Colômbia e Portugal. O SIMUCTI foi promovido pelo Projeto Circulação da 

Escola de Música da Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul (UFMS), em parceria com a Nova 
Associação Brasileira de Regentes Corais (ABRACO) e 
teve apoio da Apevo.

O Olhar Multidisciplinar sobre o Idoso, Preparo Vocal, 
Escrita e Arranjos, Dinâmicas de Ensaio, Expressão 
Corporal e Coro Cênico estavam entre os temas que 
debatidos durante o evento.
O simpósio foi realizado em sistema online, em forma de 

webinares e não teve custo para os participantes, que 
receberam certicado de participação ao nal do evento.
A idealização e direção geral do projeto é do maestro Luís 
Gustavo Laureano e da maestrina Ana Lúcia Gaborim.  

Simpósio de Música Coral na Terceira Idade recebe 350 inscrições 

Cidade em Foco

Antônio Carlos Gouvea Antônio de França Maciel 

“Eu adorei ser sorteada. Sou associada há 14 anos e essa é 
a primeira vez que ganho no sorteio. Todos os meses 
coloco o papel na urna para participar”, disse animada a 
associada Beatriz Dias. Para participar do sorteio mensal 
promovido pela Apevo é preciso estar em dia com as 
mensalidades da associação.
Em agosto, os contemplados foram: Antonio de França 
Maciel, ganhador da limpeza dentária da OdontoClinic; 
Alcebíades de Almeida, contemplado com uma cesta de 
produtos de beleza da Amore Cosméticos; Esli Silveira 
Campos Vieira, contemplado com óculos de sol da Óticas 

Único, Sandra Regina Porangaba dos Santos, ganhador da 
limpeza dentária da Gou Odonto; Antônio Carlos 
Gouvêa, contemplado com doces da Docelinho; Iracema 
José Ribeiro de Santana, contemplada com uma 
parmegiana do restaurante Salles, Nilton Mendes 
Marques, contemplado com refeição para duas pessoas 
do restaurante Aroma e Sabor; Benedito Piovani 
contemplado com um corte de cabelo do Studio A Apevo; 
Beatriz Dias – massagem terapêutica – e Maria de Freitas 
Bento – sessão com a podóloga – serviços realizados por 
prossionais da Unidade de Saúde Apevo. Conra:

Sorteio mensal de brindes presenteia associados 

Beatriz Dias

Alcebíades de Almeida e a esposa Benvinda Oliveira de Almeida

Benedito Piovani Esli Silveira Campos Vieira Iracema José Ribeiro de Santana 

Maria de Freitas Bento Nilton Mendes Marques Sandra Regina Porangaba dos Santos 



Materiais necessários:

 

As ores artesanais são lindas e 
seus usos estão cada vez mais 
presentes nas decorações. O 
artesanato ajuda a relaxar, 
melhora a autoestima e a 
concentração. O divertido é 
que você pode colocar seu 
toque pessoal na hora de criar 
suas peças. 

 
Flor com pétala única em formato de copo de leite

 

- 2 folhas de papel para trabalho manual (gramatura igual ou maior a 
80g);  régua;  haste;  lápis;  cola bastão; e,  tesoura de precisão.

Com a régua e o lápis em mãos, desenhe um retângulo de 10cm de 
largura por 5cm de altura. Feito isso, recorte-o com a tesoura. 
Depois você deve pegar uma das pontas do papel e enrolá-lo de 
forma cilíndrica — lembrando que a base deve ser na e o topo 
largo, tal qual acontece com os copos de leite.

 

 
Flor com pétalas sobrepostas 

O próximo passo é colar a base da haste e a ponta solta do papel ao 
resto da estrutura. Para nalizar, você deve fazer um pequeno 
cilindro com o segundo papel e colocá-lo dentro da or para simular 
o botão dessa bela espécie. Que tal?

Materiais necessários:

Vamos aprender a fazer?

Modo de fazer:

- folha de papel para trabalho manual (gramatura igual ou maior a 
80g);  haste; cola bastão; tesoura de precisão.

Pegue o papel e faça o recorte de 10 a 15 moldes ovais de 5cm de 
altura por 4cm de largura. Pegue um deles e enrole a base em uma 
das pontas da haste, de forma similar ao caso anterior. O que 
mudará é que você vai revestir uma pétala com a outra, criando 
camadas sobrepostas de maneira similar a uma rosa. Não se esqueça 
de colar apenas a ponta inferior de cada uma delas, deixando o topo 
solto.

Modo de fazer:

- 1 xícara e 1/2 (200 g) de queijo muçarela em cubos

Em uma travessa, junte o queijo, as azeitonas, as ervilhas, 
o pimentão, a cebola roxa, a salsa e o orégano fresco. 
Adicione o azeite e tempere com o sal e a pimenta-do-
reino.

 

- 1/2 xícara (chá) de azeite extra virgem 

- 2 pimentões amarelos cortados em cubos

 

Assim que estiver frio, adicione o macarrão aos legumes 
e misture bem.

- 1 xícara (chá) de azeitonas pretas

- 1 cebola roxa em tiras

- 1 colher (sopa) de salsa picada

- 1 colher (chá) de sal

- 1 xícara (chá) de ervilhas frescas cozidas

Em uma panela grande, coloque 1 L. de água para cada 
100g. de massa crua.

Conra o passo a passo. Se você zer a receita, marque-
nos no Instagram: @ApevoOcial ou envie-nos uma foto 
no e-mail: com.apevo@gmail.com.

Cozinhe o macarrão conforme as instruções da 
embalagem. Escorra e reserve.

- 1 colher (café) de pimenta-do-reino (opcional)

- 1 colher (sopa) de orégano fresco

- 1/2 pacote (250 g) de macarrão de ovos parafuso 
tricolor

Leve à geladeira por, pelo menos, 2 horas antes de servir.

Ingredientes:

A primavera chega em setembro pedindo receitas 
coloridas, práticas e saudáveis. Uma boa opção é a salada 
de macarrão. Com poucos ingredientes é possível fazer 
uma receita saudável e rápida para a família.

Essa é uma receita que você pode usar o mesmo modo 
de preparo e criar várias combinações com os 
ingredientes. O tempo de preparo é de 20 minutos e 
rende 5 porções. 

Modo de Preparo:

O mês de setembro foi escolhido pelo fenômeno 
da Primavera ser metaforicamente comparado 
pelo renascimento e renovação da vida. As 
pessoas com deciência lutam pela construção de 
uma sociedade inclusiva, onde todos podem viver 
de forma igualitária e sem preconceitos. 

Dia Mundial do Turismo

Independência do Brasil

Supostamente, D. Pedro proclamou o grito da 
independência às margens do Rio Ipiranga, na atual 
cidade de São Paulo. Nesse momento, o Brasil 
rompeu sua ligação com Portugal e consolidou-se 
como nação independente. 

  

 

A primavera tem início esse ano no hemisfério Sul 
no dia 22 de setembro. A data de início tem 
relação com o equinócio, que nada mais é do que o 
período do ano em que os dois hemisférios são 
igualmente iluminados pelos raios solares. Dessa 
forma, o dia e a noite possuem a mesma duração.

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com 
Deciência é celebrado no dia 21 de 
setembro. A data foi criada com o 
objetivo de conscientizar sobre a 
importância do desenvolvimento de 
meios de inclusão das pessoas com 
deciência na sociedade.

Celebrada no dia 7 de setembro, a data comemora 
a declaração de independência do Brasil realizada 
nesse mesmo dia em 1822. Essa é uma das datas 
comemorativas mais importantes do país e 
recorda o momento em D. Pedro deu início a 
trajetória de uma nação independente. 

Dia Nacional de Luta da Pessoa 
com Deciência 

Início da Primavera 

Em setembro: Independência do Brasil, 
Primavera, Dia Nacional de Luta das 

Pessoas com Deciência e Dia do Turismo 

A primavera não é necessariamente a “estação das 
ores”. No Brasil, por exemplo, nesse período, 
muitas regiões começam a receber as fortes 
chuvas, que costumam se iniciar no nal do mês de 
setembro e no início do mês de outubro, 
prolongando-se durante quase todo o verão.

A criação desse dia foi uma iniciativa do 
Movimento pelos Direitos das Pessoas Decientes 
– MDPD, grupo que debate propostas em prol das 
pessoas com deciência desde 1979.

  

O Dia Mundial do Turismo é comemorado no dia 
27 de setembro. A data foi escolhida em 
comemoração ao dia da criação do estatuto da 
Organização Mundial do Turismo (OMT) em 
1980. 
O turismo é uma das mais importantes atividades 
econômicas da atualidade e é uma área de estudo 
das Ciências Sociais, sendo estudada pela 
Geograa. 

O livro é cheio de ilustrações e ajuda o leitor a atender os 
relacionamentos, trabalho, aspirações e a espiritualidade 
sob um novo olhar, revelando como a prática da atenção 
plena pode transformar nosso modo de ser e de lidar 
com tudo o que fazemos. 

 

Tipo: livro

Valor: R$ 29,90 na Amazon (valor em 17 de agosto).
 

AS COISAS QUE VOCÊ 
SÓ VÊ QUANDO 

DESACELERA 

Sinopse: O livro As coisas que você 
só vê quando desacelera é escrito 
pelo mestre zen-budista sul-
coreano Haemin Sunim e ajuda 
p e s s o a s  a  t r a n q u i l i z a r  o s 
pensamentos e a cultivar a calma e a autocompaixão. 

O livro é ideal para os dias de hoje e você vai 
descobrirque a forma como percebemos o mundo é um 
reexo do que se passa em nossa mente. Quando nossa 
mente está alegre e compassiva, o mundo também está. 
Quando ela está repleta de pensamentos negativos, o 

mundo parece sombrio. E quando nossa mente descansa, 
o mundo faz o mesmo.

SESSÃO TERAPIA
Tipo: série
Sinopse: Sessão de Terapia é uma série 

brasileira dirigida por Selton Mello e é uma adaptação da 
série israelense Be Tipul. O ambiente principal é um 
consultório de psicanálise e segue o cotidiano pessoal e 
prossional do terapeuta. A história de um novo paciente 
é apresentada em cada capítulo. 
Uma mulher casada que ama demais, um adolescente 
alcoólatra e um empresário que não consegue assumir 
sua preferência sexual, são alguns dos personagens que 

buscam resolver seus problemas na terapia. 
Onde assistir: Globoplay, aplicativo por assinatura 

Onde assistir: Globoplay, aplicativo por assinatura

Tipo: série

UM MILHÃO DE COISAS
(A MILLION LITTLE THINGS)

Sinopse: A série americana conta a história de 
um grupo de amigos que percebe que precisa aproveitar 
mais a vida quando um deles morre de repente. No 
caminho, eles veem que a amizade pode ser o único 
modo de salvá-los deles mesmos. A produção possui 3 
temporadas e fala sobre temas sensíveis como o luto e a 
depressão.  
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Aprenda a fazer uma deliciosa salada de macarrão primavera
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Salada da primavera    

Flores artesanais com papéis:
use em decorações 



A terapeuta holística 
Marisa Sampaio é a nova 
prossional parceira da 
Apevo .  E l a  o fe rece 
atendimentos de terapia 
oral,  cromoterapia, 
v e n t o s a t e r a p i a , 
massagem terapêutica e 
bandagem.

O associado da Apevo possui 5% de desconto nas 
consultas e para obter esse desconto, o associado deverá 
entrar em contato com a terapeuta e apresentar a 
carteirinha com o recibo daquele mês. O agendamento 
das consultas é realizado pelo telefone (15) 98109-4071.

As terapias podem ser feitas de forma individual ou 
integrada. O número de sessões varia. O associado pode 
fazer uma consulta avaliativa para vericar a terapia mais 
assertiva para o seu caso.

Os atendimentos podem 
ser aplicados em pessoas 
de todas as idades e são 
real izados de forma 
presencial, online ou 
domiciliar.

A Apevo recebeu, no início de agosto, a visita de Sérgio 
Antonio Reze, presidente da Associação Comercial de 
Sorocaba (Acso) – Distrital Votorantim, de Mariana 
Camargo – Supervisora de Marketing e de Mário Marcos 
Moreira – Gerente da ACSO. Sergio Antônio Reze disse 
que se sentiu surpreso com a quantidade de serviços que 
são oferecidos pela Apevo.  “Parabenizo os diretores da 
entidade pela forma que esse trabalho vem sendo 
conduzido em Votorantim”.
A equipe da ACSO foi recebida pelos diretores da Apevo, 
Daniel Sentelhas, Eliseu Sentelhas, Idair Carlos Modesto, 
Itagiba Tadeu de Moraes e José Carlos Ferreira.
Na oportunidade, o presidente da Apevo contou sobre a 
história da associação e manifestou o desejo de rmar 
parceria com a Associação Comercial de Sorocaba – 

distrital Votorantim. O presidente da associação 
comercial demonstrou interesse também, mas o assunto 
cou para ser acertado entre as diretorias.

8 Apevo Acontece
Setembro de 2021

Apevo inicia parceria com psicóloga 
especializada em saúde mental 

A Unidade de Saúde da Apevo tem 
uma nova parceria com a psicóloga 
Maristela Pineda, especializada em 
psicopatologia e saúde mental. A 
prossional com 11 anos de 
experiência utiliza a abordagem da 
psicoterapia psicanalítica em seus 
atendimentos.
A psicóloga atende crianças a 
partir dos 8 anos, adolescentes e 

adultos. Os atendimentos são de segunda a sexta, das 13h 
às 20h, e aos sábados, das 8h às 14h, de forma remota ou 
presencial. 

A prossional também oferece atendimento domiciliar 
para pessoas portadoras de deciência, pessoas com 
diculdade de locomoção e idosos acamados.
O associado da Apevo possui 30% de desconto nas 
sessões de terapia individuais. Para obter esse desconto, 
o associado deverá entrar em contato com a psicóloga e 
apresentar a carteirinha com o recibo daquele mês. 

O atendimento presencial acontece na Rua Bernardo 
Guimarães, 105, Jardim Vergueiro, em Sorocaba.

O agendamento das sessões de terapia é realizado pelo 
telefone (15) 98131-2929.

Terapia Holística é oferecida pela 
associação na Unidade de Saúde  

Aulas de dança estão com matrículas abertas 

As aulas de dança oferecidas pela Apevo estão com 
matrículas abertas. Não é necessário ter experiência para 

participar. As aulas acontecem às quartas-feiras, das 20h 
às 22h, no salão de eventos da associação.
Ministradas pelo professor Josué Araújo, Josuka, os 
ritmos desenvolvidos nas aulas são diversos e vão desde 
sertanejo, forró, até o pop, jazz e dança de salão, entre 
outros.

Pessoas que não são associadas podem fazer uma aula 
experimental, mas para dar sequência na atividade é 
preciso se associar. Inscrições e informações na 
Associação, localizada na Rua Antônio Fernandes, 50 – 
Centro de Votorantim. Telefones (15) 3243-2410 ou (15) 
3353-8080.

A atividade segue os protocolos de segurança contra a 
propagação do vírus da Covid-19, denidos pelo 
Ministério da Saúde. Os alunos fazem o uso de máscara 
de proteção durante as aulas e utilizam o álcool em gel 
disponibilizado pela associação.

Apevo recebe visita da Associação Comercial 

Eliseu Sentelhas disse que o objetivo da parceria é 
aumentar o alcance da associação na região. “Nós 
queremos que a Apevo que mais conhecida e que as 
pessoas possam usufruir dos nossos benefícios”.

A equipe da TV Votorantim esteve na Apevo para fazer 
algumas tomadas de imagem. A associação também 
enviou materiais para que as campanhas publicitárias, que 
tiveram início em agosto e se estenderá até o nal do ano, 
possam ser criadas. 

A Apevo rmou, no início de agosto, parceria com o Jornal 
e a TV Gazeta de Votorantim para inserção de anúncios. 
Mônica Marsal - diretora dos veículos - foi recebida pelos 
diretores da Apevo, Daniel Sentelhas, Eliseu Sentelhas e 
José Carlos Ferreira.

Apevo firma parceria com Jornal e TV Gazeta de Votorantim 

O salão de beleza da Apevo - Studio A - está com novo 
horário de atendimento.  O espaço funciona de segunda à 
sexta, das 13h às 17h, com horário marcado. O 
agendamento é feito com a cabeleireira Silmara Dias, pelo 
telefone (15) 99101-2548.
O espaço 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.

Salão de beleza Apevo tem novo
horário de atendimento 

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. Para obter informações sobre dia 
e horário das aulas é necessário entrar em contato pelo 
telefone (15) 3243-2410.

As aulas de Informática oferecidas pela Apevo, em 
parceria com a Universidade Unitau, estão com as 
matrículas abertas, após período de interrupção em 
decorrência da pandemia.

Curso de Informática da Apevo 
está com matrículas abertas

Diversos ritmos são aprendidos nas aulas do professor Josuka 

Diretores da Apevo receberam representantes da Associação Comercial

Apevo recebeu a visita de Mônica Marsal, diretora da Gazeta de Votorantim

Marisa Sampaio: terapeuta holística

Psicóloga Maristela Pineda 

Oito consumidores e cinco vendedores ganharam 
prêmios no 1º sorteio da campanha: “100 anos + de 100 
P r ê m i o s ” ,  d a  A s s o c i a ç ã o  C o m e r c i a l  d e 
Sorocaba/Votorantim, realizado no dia 26 de agosto. 
Mais de 545 mil cupons foram distribuídos nas empresas 
participantes e os premiados saíram para as cidades de 
Sorocaba, Votorantim e Mairinque.
Os contemplados foram:Leoni (comprou na Hidráulica 
Santa Inês), Leila Ideriha (Restaurante Tokyoya), Paulo 
Machado (Barcelona Materiais para Construção), Carlos 
José Barros (São Bento Supermercados), contemplados 
com vales-compras de R$ 250 cada. Vanderli Vaz 
(comprou na Ci Modas) levou um kit churrasco 
Tramontina; já José Eduardo dos Santos (São Bento 
Supermercados) e Simone Dantas (Multi Papelaria) 
ganharam uma lavadora de pressão cada e Marcia Fernal 
(Sion Joias), uma TV de 43".
-Os vendedores contemplados foram: Adilson 
(Hidráulica Santa Inês), Aline Mimaki (Restaurante 
Tokyoya), Sandra (Barcelona Materiais para Construção), 
Sharon (São Bento Supermercados) e Ana Carolina (Ci 
Modas). Saiba mais em: www.100anosacso.com.br..

ACSO promove 1º sorteio em 
comemoração aos 100 anos  


