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Idosos são prioridades na Apevo há quase 30 anos  

Artigos

Quanto à família, os idosos se dedicaram à criação de 
gerações, conforme os desígnios de Deus: Deram 
encaminhamentos à prole com sábios ensinamentos, 
sejam eles de ordem moral, religiosa ou cultural. A academia de musculação Apevo Vida - recentemente 

criada é uma boa oportunidade de melhoria para a saúde 
física das pessoas que vivem do sedentarismo e é uma 
grande valia para a harmonia corporal, tão recomendada 
pelos prossionais de saúde.

A Apevo tem a preocupação em atender nas mais 

diferentes áreas de suas competências. Atualmente o 
departamento de turismo experimenta uma procura 
acima do esperado. Os associados atenderam a 
necessidade da permanência e do distanciamento social, 
preconizados pelos decretos estaduais e municipais e que 
agora vislumbra um novo momento de liberdade.

Prezados associados e leitores em geral. No primeiro dia 
de outubro comemora-se o Dia do Idoso e é sobre esta 
importante data que externo meu respeito por aqueles 
que tanto contribuíram para a nossa sociedade e para 
suas próprias famílias.
A contribuição para a sociedade se deu por meio do 
trabalho, da dedicação e respeito às normas e a legislação 
para o progresso da nação e, sobretudo, com os 

pagamentos dos impostos que infelizmente são mal 
aplicados, principalmente para as causas voltadas para o 
próprio idoso.

O idoso, que é visto como inútil por uma boa parte das 
pessoas ,  carrega  uma intermináve l  gama de 
conhecimentos e habilidades que, se bem aproveitados, 
seria de grande valia àqueles que estão começando o 
início de suas carreiras, por exemplo.
A Apevo orgulha-se desta data tão importante, pois ela 
atinge a maioria de nossos associados. Para os demais, ca 
a expectativa de um dia chegar lá, com saúde, 
discernimento e respeito.
Considerando a missão desta associação, seus dirigentes 
estão empenhados em diversicar e ampliar os benefícios 
em prol dos associados e na expectativa pela volta 
completa das atividades, sejam elas de ordem econômica 
ou de lazer. 

Presidente interino da Apevo

Considerando que a Apevo dispõe de espaços ainda não 
utilizados, estes são objetos de estudos para a criação de 
áreas voltadas para a boa saúde do idoso.

José Carlos Ferreira 

Como proposta tem se pensado em ampliar e 
modernizar áreas de sioterapias, terapias holísticas, 
massagens, acupunturas e outros pertinentes. Tudo isso 
para proporcionar ainda mais qualidade de vida ao idoso, 
que é o nosso público há quase 30 anos.

Pós graduada em 
Arteterapia pela UNIP

Gerontóloga pela USP

É importante salientar que velhice não é doença, é uma 
etapa da vida, assim como qualquer outra (infância, 
adolescência e fase adulta) envelhecer é um privilégio e 
nunca foi tão moderno! A ONU declarou recentemente 
que o envelhecimento é a maior conquista que a 
humanidade alcançou no último século, portanto a 
velhice jamais pode ser considerada uma doença.

A Assembleia Mundial da Saúde, da OMS, criou um CID 
(Código Internacional de Doenças) caracterizando 
velhice como doença através do código: CID 11 MG2A. 
Isso signica que a partir de 2022 todas as pessoas com 
mais de 60 anos poderão ser classicadas como doentes! 
Porém envelhecer é diferente de adoecer, correto?

 Ao atingir 60 anos, você poderá ser considerado doente 
mesmo sem estar doente e isso aumentará o idadismo 
(preconceito com relação à idade), reforçando mitos e 
estereótipos com relação à velhice.
 Socialmente prejudicará ainda mais os idosos em situação 
de pobreza e vulnerabilidade em geral que serão 
considerados doentes a priori.

Ou seja, esta classicação de velhice como doença é 
extremamente prejudicial para as políticas de saúde 
pública e da saúde coletiva e também para as relações 
sociais que visam garantir o direito a velhice saudável e 
ativa. Direitos estes que foram conquistados com muitos 
esforços pelas gerações passadas.

Neste Dia do Idoso, desejo a todos os idosos uma velhice 
ativa, digna, saudável e produtiva. Mas só conseguiremos 
alcançar este envelhecimento ativo quando nossa 
sociedade valorizar e 
respeitar os idosos visto 
q u e  o  g r a u  d e 
desenvolvimento ético e 
social de uma nação pode 
ser medido pelo respeito 
aos cidadãos mais velhos.

Paola de Campos 
Dia 1º de outubro, Dia da Pessoa Idosa e data em que o 
Estatuto do Idoso comemora 18 anos, vale lembrar que o 
próprio Estatuto recomenda uma educação para o 
envelhecimento, ações armativas de atenção à velhice e 
valorização da pessoa idosa. Há décadas os prossionais 
que trabalham com o envelhecimento, gerontólogos, 

geriatras e especialistas em gerontologia têm buscado 
esclarecer que envelhecer de modo saudável, 
participativo e produtivo é o comum e esperado para 
uma população. Nós pensávamos que já havíamos 
superado a ideia de associar velhice a incapacidades, a 
improdutividade, a doença e a tantos outros mitos e 
estereótipos já presentes em nossa sociedade e que tanto 
lutamos para desmisticar.

Muitas entidades e instituições mundiais estão 
reivindicando a retirada da caracterização da velhice 
como doença no CID 11, categorizar a velhice como 
doença é preconceito e discriminação. Vamos reetir 
como esta classicação afetará as nossas vidas? Para isso 
darei alguns exemplos:

 Se um indivíduo idoso falecer, no seu atestado de óbito 
poderá constar que morreu de velhice. Do ponto de vista 
da saúde pública, os dados das doenças que levaram os 
indivíduos idosos a óbitos vão se perder, vai car mais 
difícil saber a causa da morte, comprometendo políticas 
de saúde pública, pois precisamos ter estatísticas 
adequadas e corretas para ações ecazes em saúde. Se o 
médico responsável colocar que a causa do óbito foi 
velhice, haverá uma epidemia de pessoas morrendo por 
velhice e não conseguiremos desenvolver políticas 
públicas adequadas para a população. Dicultará medidas 
de promoção e prevenção em saúde e também o 
tratamento correto para as doenças que o idoso poderá 
apresentar.

Você sabia que velhice será considerada doença pela OMS? 

A desidratação pode causar uma série de complicações, 
como queda de pressão arterial, confusão mental, 
aceleração dos batimentos cardíacos e dor no peito, 
podendo, inclusive, levar ao coma e até mesmo à morte 
se não tratada rapidamente.
Para evitar esses problemas, a ingestão de água e outros 

líquidos, como sucos naturais e chás, é essencial. 
A média ideal de consumo de água por dia ca entre 1,5 a 
2 litros, o equivalente a oito copos de água;

Além disso, é importante que a alimentação seja diversa e 
colorida com variedades de legumes e verduras, para 
garantir a ingestão de vitaminas, nutrientes e bras que 
ajudam a prevenir doenças.
Frutas podem ser consumidas no lugar dos docinhos 
industrializados ou caseiros, anal, além de fazerem 
muito bem para a saúde, também são deliciosas!

Na juventude, o corpo do ser humano é composto por 
80% de água. Conforme o tempo passa, esse índice cai, 
chegando à casa dos 50% na velhice. Isso signica que se a 
ingestão de líquidos não for feita de maneira correta, as 
chances de os velhinhos sofrerem com desidratação são 
imensas.

 
4) Exercitar o cérebro

A sede diminui com a idade, então é importante 
introduzir outros líquidos e alimentos ricos em água na 
alimentação, como sucos de frutas, água de coco, leite, 
sopas, gelatinas, melão, etc.

 

Você sabia que idosos cam desidratados mais facilmente 
e com maior frequência? Sim! Por isso, é muito 
importante se atentar.

No idoso a desidratação acontece com mais rapidez, por 
isso, é importante que a ingestão de água aconteça a cada 
duas horas ou menos;

3) Beber bastante líquido

Exercitar o cérebro é tão importante quanto realizar 
atividades físicas, anal, os benefícios são enormes – 
inclusive para os idosos. Com o avançar da idade, é 
normal que a memória falhe e que a sensação de que a 
cabeça não funciona mais como antes apareça. Porém, a 
intensidade desses sintomas pode ser reduzida com 
alguns hábitos que treinam e exercitam o cérebro. 

Incentivar que idosos conheçam tecnologias, como 
computadores, tablets e smartphones, auxilia na redução 
do declínio cognitivo. Um estudo feito pela Clínica Mayo, 
nos EUA, revelou que idosos que mexiam em teclados 
regularmente tinham 42% menos risco de sofrer com 
perdas de memória.ereno, mais calmo e mais divertido.

Jogos como sudoku, damas, xadrez, quebra-cabeças, 
jogo da memória, caça-palavras e palavras-cruzadas são 
excelentes opções para exercitar o cérebro e ainda 
treinar a memória;
A leitura, seja livros, revistas ou jornais, faz com que o 
idoso tenha que focar sua atenção, treinando memórias 
de curto e longo prazo.;

Abaixo, algumas dicas valiosas que podem ajudar – e 
muito – a melhorar a qualidade de vida dos idosos. 

1) Praticar exercícios físicos

Pode parecer clichê, anal, essa é uma dica que todo 
mundo já ouviu falar, né? Mas é sempre bom reforçar que 
a prática de atividades físicas é extremamente importante 
não só para os jovens, mas também para os idosos.
Praticar exercícios físicos na terceira idade pode ajudar na 
redução de problemas físicos causados pelo tempo, 
como perda do equilíbrio, músculos fracos, perda de 
agilidade motora, exibilidade e resistência muscular.
Se acompanhado por um prossional, o idoso pode 
praticar atividades como alongamento, caminhada e até 
mesmo esportes! Mas é claro que antes de sair por aí 
fazendo diversas atividades, é importante levar em 
consideração as orientações de médicos para que, se for 
o caso, ele tenha cuidados e exercícios personalizados.
 

2) Cuidar da alimentação

Ter uma alimentação balanceada é essencial para manter 
a saúde dos nossos velhinhos sempre em dia. Para isso, é 

sempre importante contar com o auxí l io  de 
nutricionistas. 
Alimentos como peixes e frutos do mar, por exemplo, são 
ricos em ácidos graxos e ômega-3, características que 
ajudam a reduzir problemas com hipertensão e doenças 
cardíacas. Já alimentos ricos em vitamina D, presente em 
ovos, cogumelos, leites e salmão, por exemplo, auxiliam 
na manutenção da agilidade mental.

Apesar de serem vistos como frágeis e pessoas que 
necessitam de cuidados, atualmente existem inúmeras 
maneiras de ajudar os idosos a terem mais independência 
e qualidade de vida.
Segundo uma projeção feita pela ONU, a expectativa de 
vida no Brasil subirá de 74,9 anos para 81,2 anos até 2050. 
Isso acontece porque a medicina tem avançado bastante, 
assim como a renda, escolaridade, saneamento e, é claro, 
cuidados que vêm sendo tomados com a saúde.

Terceira idade: dicas para melhorar a qualidade de vida dos idosos



Serão imunizados os prossionais que tomaram a 
segunda dose da vacina há pelo menos seis meses, entre 
os meses de fevereiro e março.  O objetivo é aumentar a 
imunidade de quem está na linha de frente do combate a 

pandemia.

A cidade de Votorantim também está realizando a 
chamada para a dose de reforço desses públicos. A 
vacinação está ocorrendo em livre demanda e sem 
necessidade de agendamento.  Estão sendo vacinados 

também na cidade jovens que estão em busca da primeira 
dose e pessoas que estão em busca da segunda dose.  
Votorantim oferece a vacina contra Covid-19 nas 
unidades básicas de saúde (UBS) e na praça Lecy de 
Campos.

Variante Delta

Dose adicional para prossionais da saúde no 
Estado de São Paulo  

O Brasil iniciou no mês de setembro, a aplicação da dose 
de reforço em idosos e pessoas que realizam tratamento 
com imunossupressores. A medida visa aumentar a 
imunidade das pessoas que fazem parte do grupo de risco 
da doença. Até o dia 29 de setembro, a dose de reforço 
havia sido aplicada em 821.367 pessoas no país.  

A variante delta da Covid-19, originária da Índia, se 
tornou   predominante nos casos de Covid-19 no estado 
de São Paulo. A espécie indiana é mais transmissível que a 
espécie gama - primeira que foi descoberta no início da 
pandemia de coronavírus. A cidade de Sorocaba 
informou no dia 28 de setembro que registrou 131 casos 
da variante delta. Em Votorantim essa informação não foi 
divulgada. 

Até o dia 29 de setembro, a taxa de ocupação de leitos de 
UTI no estado era de 31,6%.  O número de casos chegou 
a 4.364.582. Entre o total de casos, 4.150.008 tiveram a 
doença e já estão recuperados, sendo que 449.605 foram 
internados e receberam alta hospitalar.   A vacinação no 
estado chegou a 55,96% da população totalmente 
imunizada com a dose única ou duas doses da vacina.

Do início da pandemia do coronavírus – em março de 
2020 - até o dia 29 de setembro, a cidade registrou 520 
mortes pelo vírus. O total de recuperados até a mesma 
data era de 12.433. Os casos registrados da doença na 
cidade chegaram a um total de 12.975.

O governador do Estado de São Paulo, João Doria, 
anunciou no dia 29 de setembro, a aplicação da dose 
adicional para prossionais da saúde. A vacinação terá 
início no dia 4 de outubro e a previsão é de que 1 milhão 
de trabalhadores de serviços públicos e privados de saúde 
possam receber a dose de reforço.

 

O governo do estado de São Paulo iniciou no mês de 
setembro, a antecipação do intervalo de vacinação da 
segunda dose da Pzer.  Com a medida, o período de 
espera passou de 12 para 8 semanas.

As mulheres devem ser zelosas no cuidado com a saúde. 
A recomendação dos especialistas é para que façam 
exames com frequência a m de prevenir doenças mais 
severas como o câncer de mama. Um levantamento feito 
pela Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) revelou 
que entre os meses de janeiro e julho do ano de 2020, o 
número de mulheres entre 50 e 69 anos que realizavam 
os exames de mamograa pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) teve uma queda de 45% em relação ao ano de 
2019.  

A médica ginecologista da Apevo, Laura Casagrande, 
arma que o rastreio de doenças mais severas é 
fundamental e indicado a partir dos 40 anos de idade “É 
indicada a realização da mamograa bilateral e/ou 

ultrassom de mamas. Os 
e x a m e s  a u x i l i a m  n o 
diagnóstico precoce e 
também no tratamento, 
melhorando o prognóstico 
e sobrevida das pacientes”.

A família tem papel fundamental no suporte emocional da 
paciente com câncer de mama. Quando a paciente é 
idosa, o amparo deve ser ainda mais forte “O câncer de 
mama na terceira idade, não é diferente, a paciente 
precisa do amparo familiar, do carinho e amor dos lhos, 
das boas energias dos amigos, das brincadeiras dos netos, 
do eterno amor do companheiro de vida e, não podemos 
de esquecer, de muita fé e vontade em se cuidar, tratar e 
vencer o câncer de mama” naliza a médica.

Segundo a médica, as 
mulheres necessitam de 
consultas anuais de rotina 
com ginecologista para 
melhor cuidado da saúde. 
“Na presença de qualquer 
alteração no autoexame, 
também há necessidade de 
procurar  um méd ico 
especialista”.
As pacientes que recebem 
o diagnóstico de câncer de 
mama precisam criar uma 
rotina de autocuidado para 

passar pelo tratamento que é bastante invasivo na maioria 
das vezes e passa por diversas etapas. “Em especial, no 
câncer de mama, há necessidade de realizar a 
colpocitologia oncótica (papanicolau) anualmente, 
exames laboratoriais de rotina, avaliação multidisciplinar 
para melhor acompanhamento e cuidado da paciente”, 
explica a prossional.

A redução na quantidade de exames de mamograa 

realizados tem relação com a pandemia do coronavírus. 
O Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontou que a cada 
ano do triênio 2020/2022, mais de 65 mil novos casos de 
câncer de mama devem ser diagnosticados no país. Uma 
das formas mais ecientes para realizar o diagnóstico de 
câncer de mama é a detecção precoce. Caso seja tratado 
na fase inicial, as chances de cura chegam a 99%.  

Após 6 meses de funcionamento, a Apevo Vida – 
academia de musculação da Apevo – colhe bons frutos. A 
prova disso são os comentários vindos dos associados e 
dependentes. Para a diretoria da associação, o balanço 
positivo é reexo do trabalho que envolve a unidade de 
saúde e o atendimento prestado pela academia.

Para a coordenadora da Unidade de Saúde – Sonia Maria 
Quintino, o retorno é sempre positivo quando as áreas 
médicas e esportivas andam juntas. "Acho positiva essa 
união. O associado passa por consulta na Unidade de 
Saúde e realiza exames para ver se ele está apto a fazer 
exercícios. O médico recomenda quais devem ser suas 
práticas e o prossional da Apevo Vida segue a 
orientação”, disse.

O histórico médico é enviado à academia para que o 
professor que atualizado sobre o aluno e recomende 
exercícios de acordo com a orientação médica e que 
possam ser feitos, sem prejudicar a saúde.  

Desde a sua inauguração, a proposta da Apevo Vida é 
cuidar do público com uma atenção diferenciada, 
orientando especialmente as pessoas da terceira idade 
sobre os tipos de exercícios mais indicados para cada 
situação. Em muitos casos, após passarem por consulta 
médica na Unidade de Saúde da Apevo, os pacientes são 
encaminhados para a prática de atividade física.

Segundo Sonia, as especialidades que fazem o 
encaminhamento para a atividade física são os médicos 
das áreas de cardiologia e ortopedia.
 
 

Para Edenilson Bueno – o Edinho, professor de educação 
física que auxilia os alunos da Apevo Vida – a academia 
está tendo um resultado satisfatório e ele sente isso na 
evolução dos alunos. “É muito bom ver a evolução das 
pessoas com os exercícios. Recebo comentários 
positivos em relação a melhora da qualidade de vida. 
Temos uma aluna que não conseguia abaixar e agora 
consegue fazer agachamentos em um limite que ela não 
imaginava ser possível”.
O professor conta que a academia traz vários diferenciais 
para o público, como o atendimento personalizado e a 
importância dada aos alongamentos. “Os alongamentos 
são necessários para preparar o corpo para o treino e 
ajuda a evitar diversas lesões. Após os exercícios, eles 
ajudam a relaxar”. A academia oferece suporte na 
orientação do tipo de condicionamento físico que o 
associado precisa.

As pessoas idosas normalmente precisam de 
atendimento e cuidado diferenciados. “Eu busco trazer o 
acolhimento que elas precisam. Com isso se sentem mais 

acolhidas e melhoram a autoestima. Muitas vezes cam 
inibidas de ir à academia por serem idosas. A Apevo Vida 
traz um ambiente favorável para as pessoas”.

Evolução dos alunos na academia

Busca na melhora da qualidade de vida

As principais queixas dos associados que procuram pela 
Apevo Vida são relacionadas a alguma patologia. Entre as 
queixas, os males causados pelo sedentarismo e 
patologias como tendinite, bursite, joelho, coluna, 
ombro, má postura e falta de resistência.  

 

A melhora na qualidade de vida é um dos objetivos de 
quem frequenta uma academia, pois muitos sofrem com 
dores e limitações no dia a dia. Esse era o objetivo do 
associado Sérgio Viera, que tinha dores causadas pelo 
desgaste da cartilagem do joelho. “Conheci a academia 
quando fui me associar na Apevo. Hoje tenho mais 
disposição para fazer as atividades do dia a dia e as dores 
que sentia no joelho passaram”.

Os associados podem usufruir do espaço com toda 
estrutura como recepção, bebedouro, banheiros 
adaptados, rampa de acesso e elevador. Pessoas com 
deciência também podem frequentar o espaço.

Sérgio conta que a recepção no espaço foi perfeita e o 
professor logo apresentou os exercícios. “Aprendi com o 
tempo a ter gosto pela atividade e sempre recebi 
orientação e apoio para fazer os exercícios. Recomendo 
muito para aqueles que estão buscando por estética ou 
para melhora no condicionamento”

A academia da Apevo ca próxima à sede da associação, 
em um prédio todo equipado, com três pavimentos. O 
espaço de musculação está localizado no segundo andar e 
dispõe de 30 equipamentos.

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.

Espaço totalmente equipado
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Academia da Apevo realiza atendimento diferenciado e tem bons resultados   

Coronavírus: vacinação avança e intensifica dose de reforço para idosos 

Saúde da mulher: exames preventivos são importantes para detecção de doenças severas 



A Basílica de Nossa Senhora Aparecida, localizada em 
Aparecida (SP, reúne muita fé e admiração. A Apevo está 
promovendo um passeio para o local, que será realizado 
no dia 11 de dezembro (sábado).

 Surgimento da imagem 
de Nossa Senhora 

Aparecida

Naquela noite, porém, os peixes haviam desaparecido do 
rio. Até meia-noite, os pescadores não tinham 
conseguido pegar nada. Todos voltaram para casa, menos 
três, que decidiram persistir. Então, um deles pescou o 
tronco de uma imagem da Virgem Maria, enquanto outro 
pescou a cabeça. Depois disso, os peixes voltaram ao rio 
em abundância e os pescadores encheram seus barcos 
com eles.

Nossa Senhora Aparecida é considerada a santa 
padroeira do Brasil pelos católicos e se tornou um dos 
principais símbolos da religião no país. Seu dia é 
comemorado em 12 de outubro, com feriado nacional e 
diversas expressões de fé. Antes da pandemia do 
coronavírus, o santuário nacional, localizado na cidade de 
Aparecida do Norte (SP), recebia milhares de éis 
durante todo o ano. Em 2019, os números chegaram a 
11,9 milhões de visitantes. O recorde de visitas 
aconteceu no ano de 2017, com 13 milhões de visitantes 
contabilizados. É a maior igreja católica do país e uma das 
maiores do mundo.

A l g u m a s  v e r s õ e s  s ã o 
contadas sobre o surgimento 
da imagem de Aparecida. 
Uma delas conta que no dia 
17 de outubro de 1717, 
pescadores de Porto de 
I t aguaçu ,  na  reg i ão  de 
Guaratinguetá, atual estado 
d e  S ã o  P a u l o ,  f o r a m 
c o n v o c a d o s  p e l a s 
autoridades locais para pescar 
m u i t o s  p e i x e s .  N o  d i a 
seguinte, seria oferecido um banquete ao governador da 
capitania, dom Pedro Miguel de Almeida, conde de 
Assumar, nomeado por dom João VI, rei de Portugal (e do 
Brasil).

A estátua encontrada no rio representava Nossa Senhora 
da Conceição, mas ganhou o nome de Nossa Senhora 
Aparecida, por ter surgido, ou aparecido, dessa forma 

surpreendente. A imagem era de cor preta e media cerca 
de 40 centímetros. Originalmente, pensava-se que fosse 
de madeira, porém mais tarde descobriu-se que era feita 
de terracota (argila cozida).
 

Do século XVIII até hoje, éis relatam ter alcançado 
inúmeras graças concedidas por Nossa Senhora 
Aparecida, em especial na forma de milagres. Um dos 
mais antigos fenômenos relatados é o do escravo 
Zacarias, que suplicou na frente da imagem de Nossa 
Senhora Aparecida que o libertasse. Contam que a 
corrente de ferro que o prendia se abriu imediatamente.
Uma pequena capela foi construída para abrigar a 
imagem. Com o tempo, a devoção a santinha foi 
aumentando. A cidade de Aparecida foi crescendo ao 
redor da capela. Assim como a cidade, a capela foi 
aumentando o tamanho ao longo do tempo. Aparecida 
tornou-se o maior centro de romaria do país e hoje abriga 
uma grande igreja. No dia 4 de julho de 1980, o Papa João 
Paulo II celebrou nela uma missa solene para mais de 300 
mil pessoas.

O passeio para a Basílica será feito de ônibus e custa R$ 95 
para associados e R$ 140 para não associados. As reservas 
podem ser feitas na associação, na rua Antônio 
Fernandes, 50 – Centro – Votorantim, ou pelos telefones 
(15) 3243-2410 ou (15) 99605-3037.

Graças concedidas 

Viaje com a Apevo
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Turismo da Apevo organiza passeio à Basílica de Nossa Senhora Aparecida 

Turistas da Apevo relembram passeio ao Sítio do Petrônio 
Entrar em contato com belezas naturais, dançar, cantar e 
fazer uma visita ao passado. Esses são os prazeres 
oferecidos pelo Sítio Santo Antônio do Petrônio, 
localizado em Mairinque (SP). É um lugar para quem 
deseja relaxar e passar momentos gostosos ao lado de 
família e amigos e foi para lá que a Apevo realizou um 
passeio inesquecível. 
O local pertence a família do 
cantor Francisco Petrônio, 
considerado a voz de veludo 
do Brasi l ,  e começou a 
receber grupos de fora após 
pedidos  dos  amigos  da 
f a m í l i a .  O  e s p a ç o  f o i 
aumentando com o tempo e 
h o j e  c o n t a  c o m  u m a 
excelente infraestrutura. A 
família de Francisco Petrônio 
criou também um memorial 
com peças de roupa e muitos 
objetos pessoais do artista 

que desperta a curiosidade dos visitantes.

Edson conta que todos foram 
bem recebidos pela família 
do cantor e participaram de 
várias atividades recreativas, 
almoço e um belo café da 
tarde com direito a um show 
interativo do lho do cantor.

Os associados da Apevo visitaram o local no ínicio de 
2020 e contam suas experiências. 
Edson Corrêa foi com os amigos e recomenda o passeio. 
“É uma volta no tempo e a possibilidade de conhecer um 
pouco, através do museu organizado pela família, os 
pertences de Francisco Petrônio (disco gravados, roupas, 
a c e s s ó r i o s ,  e t c )  e  a 
importância dele na música 
popular brasileira”.

A associada Maria Bucci 
g o s t o u  m u i t o  d o 
acolhimento que recebeu 
durante a excursão. “O 

pessoal é sempre muito atencioso e a Apevo oferece um 
atendimento excelente. Já z dois passeios com a 
associação”.
 

Primeira viagem de 2022

O primeiro passeio que a Apevo irá promover em 2022 é 
para o sítio. A viagem será 
realizada no dia 15 de janeiro 
( s á b a d o )  e  t e r á  u m a 
programação recheada com 
diversas atividades durante 
todo o dia. O passeio custa 
R$ 202 para associados e R$ 
250 para não associados. As 
reservas podem ser feitas na 
associação, na rua Antônio 
Fernandes, 50 – Centro – 
Vo t o r a n t i m ,  o u  p e l o s 
telefones (15) 3243-2410 ou 
(15) 99605-3037.



Durante todos os meses do ano a Apevo sorteia brindes 
para os associados que estão em dia com as 
mensalidades. Entre os ganhadores no mês de setembro, 
Luiz Carlos Soares era o mais animado. “Gostei muito de 
ser sorteado. Sou associado há bastante tempo e essa é a 
primeira vez que ganho. Vim animado buscar o meu 
prêmio”, disse. 
Os contemplados foram: Juliana Cavalheiro R. de Souza; 
Sirlei Regina Tasca; Tereza Rodrigues C. Padilha; Maria 
Rosa Bezerra; Luiz Carlos Soares; Yvone Pescarolo 
Albonetti; Maria Aparecida dos Santos; Aldair Araújo 
Mariz; Rogério de Campos Cardoso; Zoelete Moreira 
Butrico e Piedade Cavalheiro Fernandes.
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Animação marca entrega de brindes aos associados 

Sirlei Regina Tasca - cesta de beleza da Amore Cosméticos Tereza Rodrigues Cunha Padilha  - óculos de sol Óticas Único Zoelete Moreira Butrico - limpeza de pele na Apevo Saúde

Cidade em Foco
Campanha de Votorantim arrecada lacres de alumínio para troca por cadeira de rodas 

Sema implanta projeto que cria espaços adequados para árvores 

Fábio representa a mãe Yvone Pescarolo Alboneti - refeição no Salles

Maria Aparecida dos Santos - almoço para dois no Aroma e Sabor

Piedade Cavalheiro Fernandes e Ozírio dos Santos - sessão com podólogaMaria Rosa Bezerra - limpeza dentária Gou Odonto

Juliana Cavalheiro Ribeiro de Souza - limpeza dentária Odontoclinic Janete de O. Mariz representa o esposo Aldair Araujo - corte de cabelo

Luiz Carlos Soares - Vale Doce Docelinho

Rogério de Campos Cardoso - massagem terapêutica na Apevo Saúde

O Paço Municipal ca na av. 31 de Março, 327, centro. 
Atendimento das 9h às 16h. O telefone para mais 
informações é o (15) 3353-8662. 

O Fundo Social de Solidariedade de Votorantim já 
arrecadou aproximadamente 175 mil lacres de alumínio 
para a campanha “Lacre Solidário”, que faz a troca do 
material por cadeiras de rodas.

Os lacres destinados para essa campanha podem ser de 

vários tipos de embalagens de alumínio, entre elas, de 
cerveja, suco, refrigerante ou energético.

O projeto Lacre Solidário conta com dois pontos de 
coleta em Votorantim. A população pode fazer a entrega 
no Serviço Integrado de Informação ao Cidadão (Siic), 
instalado no Paço Municipal, e no Fundo Social de 
Solidariedade.

A campanha foi lançada em 2013 e agregou estudantes, 
entidades de classe, veículos de comunicação e a 
população. Até 2016, Votorantim foi a cidade que mais 
arrecadou lacres na região. O resultado foi a conquista de 
30 cadeiras de rodas durante o período. A cidade foi 
contemplada, inclusive, com uma cadeira especialmente 
decorada.
O Fundo Social de Solidariedade ca na av. Moacir Oseias 
Guitte, 51, centro. O espaço funciona de segunda a sexta-
feira, das 9h às 11h e das 13h às 16h.

Os lacres reunidos estão distribuídos em 70 garrafas PET, 
com capacidade de 2 litros. A soma de 140 embalagens 
cheias do material de alumínio, equivalente a 
aproximadamente 80 quilos de alumínio, possibilitando a 
troca por uma cadeira de rodas.

Lacres são trocados por cadeiras de rodas

Um projeto que cria espaços adequados para árvores e 
impulsiona o plantio de mais árvores nativas foi 
implantado em Votorantim. A Secretaria do Meio 
Ambiente (Sema) foi a responsável pela implantação do 
projeto “Espaço Árvore”. O projeto foi estabelecido para 
adequar as aberturas permeáveis de árvores já existentes 
nas calçadas de prédios públicos municipais, criando 
novos espaços adequados e o plantio de mais árvores 
nativas.

O prédio da Prefeitura de Votorantim foi selecionado 
como o “Espaço Árvore” modelo na cidade. No local, 
além das placas de identicação das árvores, foi instalada 
uma placa maior com o QR Code para atrair mais a 
atenção do público sobre os benefícios da arborização 
urbana.

A ação tem como objetivo melhorar as condições de 
desenvolvimento das árvores urbanas, com base em 
princípios de planejamento arbóreo. O procedimento faz 
com as árvores quem mais resistentes e contribuam com 
a melhoria da qualidade de vida no município.
A abertura de parte das calçadas destinada às árvores faz 
com que elas cresçam mais sadias e quem menos 
propensas a doenças. Isso também impede que galhos e 
troncos quem fracos e caiam, podendo causar acidentes. 
Vale lembrar que as calçadas permanecem com o espaço 
adequado para a livre circulação de pedestres e 

cadeirantes.
A secretaria vem instalando, desde o mês de setembro, 
pequenas placas nos locais onde está sendo realizado o 
projeto. Nos avisos constam a identicação da espécie 
arbórea, nome popular e cientíco, coordenadas 
geográcas e um QR Code para que as pessoas possam 
acessar, virtualmente, a cartilha de arborização urbana de 
Votorantim.
Pelo QR Code também é possível conferir métodos de 
plantio, benefícios da arborização e indicação de espécies 
nativas adequadas ao plantio urbano. Podem ser 
consultadas, ainda, informações sobre doação de mudas, 
podas, cortes, espécies exóticas e invasoras, queimadas, 
entre outras.

Bazar solidário ajuda bebê com cranioestenose  
No dia 9 de outubro, será 
realizado um bazar solidário 
em prol da cirurgia da bebê 
Alice Monteiro, de cinco 
meses. Roupas, acessórios e 
sapatos serão vendidos pelo 
valor de até R$ 20 cada peça. 
Além disso, também haverá 
venda de bolos, refrigerantes e 

doces para ajudar na campanha. 
A criança nasceu com uma síndroma rara, de Pzer, e 
cranioestenose. A cirurgia do crânio, necessária para que 
a criança leve uma vida normal, custa R$ 98 mil. Até o 
momento, a família arrecadou pouco mais de R$ 50 mil e 
a cirurgia será realizada no dia 9 de novembro, ou seja, é 
uma corrida contra o tempo.
O evento será realizado das 9h às 16h, na rua Capitão José 
Rodrigues da Silva, 193 – Vila Tortelli, em Sorocaba, 
travessa da Avenida Ipanema. Informações pelo 
Instagram @todos.por.alice.
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Bebê Alice Monteiro
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Canto Coral: saiba o que a sua voz pode fazer por você 

Ÿ  Diminuição do estresse;

A música reage positivamente no cérebro e provoca 
reações positivas no corpo físico e mental. São benefícios 
do canto: 
Ÿ  Fortalecimento do sistema imunológico;

Ÿ  Desenvolvimento da proatividade, autoconança e 
liderança, principalmente quando realizado em grupo;

Ÿ  Melhoria da coordenação motora;

O canto, segundo especialistas, pode ser um aliado no 
combate à depressão, ansiedade, Mal de Alzheimer e 
mau humor. Por isso, manter o idoso em uma atividade 
que o faz sentir o vigor da juventude é uma das 

melhoresformas de combater algumas dessas doenças e 
afastar o sentimento de inutilidade que os acometem na 
idade mais avançada. Atividades lúdicas e artísticas como 
a dança, o teatro e a música são armas poderosas e 
desenvolvem a percepção e sensibilidade auditiva bem 
como a elevação do humor, boas sensações e, muitas 
vezes, boas lembranças.

Ÿ  Redução de sintomas de depressão, solidão e 
ansiedade;

Ÿ  Desenvolvimento cognitivo.

“Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá”, diz 
Martinho da Vila com esse trecho da música que o Brasil 
inteiro reconhece. Essa frase da música retrata muito 
bem o que o canto pode colaborar na vida das pessoas, 
em especial, na terceira idade.

Ÿ  Contribuição para a preservação da pressão 
expiratória, especialmente em pessoas com doenças 
pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC);

 

Na maioria das vezes, o canto contribui para levar o 
indivíduo a prestar mais atenção aos cuidados quanto ao 
bem-estar vocal, sendo considerado, portanto, como 
uma ação de prevenção, uma vez que permite o acesso às 
informações. Além disso, os exercícios contribuem para 
minimizar os efeitos da idade sobre a voz. O indivíduo 
com uma voz treinada, que conhece e segue as 
orientações de higiene vocal, diminui a chance de 
envelhecimento da voz.

Os participantes de um coral costumam ser orientados 
sobre as boas práticas e com isso o canto pode ser um 
aliado na promoção do bem-estar vocal da terceira idade. 
Isso porque essa prática proporciona orientações a 
respeito dos hábitos prejudiciais à saúde vocal.

O canto no combate aos problemas emocionais

“Quem canta seus males espanta”. Você certamente já 
ouviu essa frase do personagem Dom Quixote, da obra 
de Miguel de Cervantes, escrita há mais de 400 anos, não 
é mesmo? O bom é saber que ele estava certo! 
Especialistas apontam que cantar produz endorna, a 
mesma substância gerada quando realizamos exercícios 
físicos ou comemos chocolate. Além de ter uma potente 
ação analgésica, esse hormônio também estimula a 
sensação de bem-estar, autoconança, otimismo e 
conforto.
Na Apevo, a prática do canto é desenvolvida nas aulas de 
Canto Coral, que acontecem uma vez por semana, há 
mais de três anos. De acordo com o professor e regente 
Luís Gustavo Laureano, cantar também diminui o stress, 
melhora a capacidade pulmonar e ativa o sistema 
cardiovascular. “Os participantes, em geral, pessoas que 
gostam de cantar e que nunca tiveram uma oportunidade 
de mostrar seu talento, rapidamente apresentam uma 
redução dos níveis de estresse. As pessoas sentem-se 
mais tranquilas, motivadas e concentradas nas demais 

atividades cotidianas.”, comenta.
Na Apevo há espaço para todos aqueles que querem 
cantar, sejam amadores ou prossionais. O acolhimento é 
o grande diferencial, além do prazer de aprender com o 
professor Luis Laureano questões como a perda da 
timidez, a impostação da voz e a respiração.

Conscientização e melhorias

 

 

Quando o canto é o melhor remédio 

Especialistas utilizam o canto como terapia para amenizar 
quadros associados à falta de concentração e depressão, 
doença muito comum em idosos, principalmente por 
causa do sentimento de solidão. 
A ausência de familiares, somado ao ócio propiciado pela 
aposentadoria, pode ser suprida pelo ato de cantar, que 
preenche o  tempo vago com uma at iv idade 
extremamente benéca.
As propriedades da música por meio do canto trabalham 
com os sentidos e emoções e, ao cantar, uma pessoa se 
envolve com a melodia de forma ativa, ou seja, não apenas 
a contempla, mas a produz. Isso contribui para a 
autoestima.

Ÿ Melhoria da memória, já que é preciso recordar 
sequências melódicas e letras;

Ÿ  Autoconhecimento corporal;

Outras vantagens para a saúde física, emocional e psíquica 
dos idosos por meio do canto são:
 

Ÿ  Combate à timidez;
Ÿ  Criação de laços emocionais

Ÿ  Reforço da respiração e tonicação dos pulmões;

 

Os vilões da fala

Como a voz é formada?

Com a palavra, o regente e professor

Se você conhece alguém que fuma há algum tempo, deve 
ter notado na fala do usuário de cigarro uma certa 
rouquidão. Isso acontece porque, antes de ir para os 
pulmões, a fumaça do tabaco passa pela laringe e deposita 
ali algumas toxinas encontradas na droga, o que altera a 
vibração da voz. Além disso, o uso do cigarro causa 
muitas outras doenças. Porém, nem toda rouquidão é 
causada diretamente pelo cigarro. Essa irregularidade nas 
pregas vocais pode ser sinal de doenças na laringe. Se sua 
fala car rouca por mais de 15 dias, não hesite em 
procurar um médico.

 

 

 

A voz é uma das principais formas de comunicação usada 
pelos seres humanos – e, por mais simples que possa 
parecer, o ato de falar esconde várias complexidades. 
Para entendê-las e chamar a atenção da população geral 
sobre doenças e cuidados necessários com a fala, existe o 
Dia Mundial da Voz, comemorado anualmente em 16 de 
abril.

Quando decidimos falar, acionamos a respiração: o ar 
entra pelas cavidades nasal e oral; então, as pregas vocais 
– músculos revestidos com uma mucosa parecida com a 
saliva, localizados no pescoço -, se fecham e abrem de 
novo com a expiração. Depois disso, o som vai para a 
garganta, a boca e o nariz, e nós mexemos os lábios, a 
língua e a úvula – campainha – de acordo com as palavras 
que queremos formar.

 

Para a voz ser gerada, utilizamos órgãos dos sistemas 
respiratório e digestório, os quais, após a fala, voltam para 
as suas funções básicas. Isso acontece porque no corpo 
não existem órgãos com a única função de emitir sons. 
Assim, ao longo da evolução humana, o corpo foi se 
ajustando para se comunicar e criar palavras.

O que você come inuencia na sua voz

 

Como já mostrado, a voz está diretamente ligada à 
respiração. Quando comemos em grande quantidade ou 
consumimos bebidas gaseicadas – que dilatam muito o 
estômago -, os movimentos de inspiração e expiração 
cam prejudicados e, por esse motivo, falar pode levar ao 
cansaço e falta de coordenação. Entre os líquidos que 
inuenciam a fala estão bebidas como café, chimarrão e 
chá preto. Para ter uma voz saudável, é importante 
consumir água, que ajuda na hidratação do corpo, e frutas 
como a maçã, o morango, a pera e o pêssego, que são 
levemente cítricas e auxiliam na salivação.
Assim como o resto do corpo humano, os órgãos 
envolvidos na produção da voz também se desgastam. A 
partir dos 45 anos, mas principalmente depois dos 65 
anos, a voz sofre uma mudança importante: a do 
envelhecimento. Nessa idade, as pregas vocais começam 
a perder bras musculares e apresentam mais acidez. 
Não é possível parar ou reverter o processo de 
presbifonia – envelhecimento na voz. Porém, exercícios 
regulares e cuidados com o uso da voz podem retardar 
características como fraqueza, menor potência e falhas na 
voz.

“Além dos benefícios sociais, psicológicos e físicos do 
canto coral, um programa foi desenvolvido pela English 
National Opera em um Hospital de Londres, onde aulas 
de canto têm sido prescritas por médicos como parte de 
seu plano de recuperação pós-Covid-19. O programa 
oferece aos pacientes aulas de canto personalizadas: 
exercícios de recuperação clinicamente comprovados, 
mas retrabalhados e ministrados por cantores líricos 
prossionais. O canto saudável tem a respiração como 
um dos pilares fundamentais e, no Coral da Apevo, 
muitos dos participantes vem por prescrição médica, 
justamente para ampliar a sua capacidade respiratória”. 

Como tratar bem da sua voz 

Cantar ativa a memória e diminui a timidez 

A música desenvolve a sensibilidade auditiva e eleva o humor 

Alunos no Coral durante aula com o professor Luís Laureano. 



Crianças de 2 e 3 anos podem trabalhar o equilíbrio atravessando 
a corda esticada no chão sem cair, colocando um pé na frente do 
outro. Se estiver fácil, é possível fazer a brincadeira estando de 
costas. 

Outra brincadeira possível é a de laçar o bezerro. Nessa 
atividade, o pegador usa a corda para “laçar” os outros 
participantes do pique. Fica ainda mais divertido se os adultos 
entram na brincadeira também.

Os maiores podem brincar de cabo de guerra.  Essa é a atividade 
em que os participantes (mínimo de 2) são divididos em times e 
cada um pega uma das extremidades da corda. No chão é feita 
uma marca que identica o meio da corda. Ganha o time que 
conseguir puxar o outro até atravessar a marcação no chão. 

Pular corda é um exercício excelente para as crianças. A maioria 
das brincadeiras ajuda a criançada a adquirir coordenação 
motora e agilidade, libera adrenalina, trabalha resistência e 
exibilidade.  Os pulos podem variar bastante (pular de um pé só, 
sair da corda com ela em movimento, dar nós, cabo de guerra, 
reloginho, etc).  

- 2 laranjas

No mês das crianças sugerimos uma receita em que os 
pequenos podem colocar a mão na massa: salada de 
frutas. A receita é fácil de preparar e além de car muito 
bonita e colorida, é saudável e cheia de vitaminas.

O preparo das refeições é um momento em que as 
crianças podem participar com tarefas simples. Essa hora 
é perfeita para encontrar cores e sabores diferentes.  As 
atividades colaboram para o desenvolvimento da 

coordenação motora e das habilidades manuais.

A receita deve ser preparada com o auxílio da mamãe ou 
da vovó. É ela que irá cortar as frutas e deixar tudo 
organizado para a criança preparar.  O tempo de 
preparo é de 1 hora e 45 minutos e rende 6 porções. 
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. 
 
Ingredientes:
- 1 manga

- 2 fatias de abacaxi

- 6 morangos
- 2 kiwis

- 1 banana

- 6 uvas
- 2 fatias de mamão formosa

Pique bem a hortelã e salpique por cima.
Esprema o suco das duas laranjas sobre as frutas e 
misture tudo delicadamente.

Corte todas as frutas (exceto as laranjas e uvas) em cubos 
do mesmo tamanho e da grossura que preferir.

- 1/2 xícara de hortelã

Coloque tudo numa vasilha grande.

Modo de Preparo:
 

Coloque na geladeira por 1 hora e desfrute a salada 
geladinha. 

Dia da Criança 

Os princípios que são a base dos direitos das 
crianças foram denidos na Declaração Universal 
dos Direitos das Crianças, aprovada pelas Nações 
Unidas no ano de 1959.  

Dia dos Professores 

A data não é comemorada por acaso. O dia 15 de 
outubro é consagrado à educadora Santa Teresa 
de Ávila, freira carmelita, mística e santa católica 
do século XVI, importante por suas obras sobre a 
vida contemplativa por meio da oração mental. 

Nessas escolas também eram ensinadas noções 
gerais de geometria prática (essa última disciplina 
não era ministrada às meninas, que, em seu lugar, 
tinham aulas de corte e costura, bordado e 
culinária). Graças ao decreto, as primeiras escolas 
primárias do país chegaram em todas as vilas, 
cidades e lugares mais populosos do Brasil, fato 
que contribuiu para a di fusão do saber 
escolarizado.

O Brasil foi um dos primeiros países a comemorar 
o dia das crianças. O dia 12 de outubro é 
comemorado no país desde o ano de 1924. O 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) 
estabeleceu o dia 20 de novembro como Dia 
Internacional das Crianças, em referência à 
Declaração dos Direitos da Criança.

Os princípios são: todas as crianças devem ter seus 
direitos garantidos; a criança será protegida e terá 
direito ao pleno desenvolvimento; as crianças têm 
direito a nome e nacionalidade; toda criança têm 
direito à alimentação, lazer e assistência médica; 
toda criança portadora de necessidades especiais 
terá direito a atendimento adequado; toda criança 
precisa de amor e compreensão; toda criança tem 
direito a receber proteção; as crianças devem ser 
protegidas de crueldade e exploração; e toda 
criança tem direito à proteção contra atos de 
discriminação. 

 

Com o passar do tempo, os estudiosos e órgãos da 
sociedade começaram a pensar na criança de 
acordo com suas singularidades físicas, cognitivas 
e sociais. Os cuidados com a criança passaram a 
passaram a ser função não apenas de seu núcleo 
familiar, mas também do Estado.

O Dia dos Professores é comemorado no dia 15 
de outubro no Brasil. A data serve não apenas para 
parabenizar os mestres, mas também para as 
pessoas reetirem sobre a importância desse 
prossional na vida delas. 

A data também faz referência ao dia em que D. 
Pedro I, imperador do Brasil, no ano de 1827, 
baixou um Decreto Imperial criando o Ensino 
Elementar no Brasi l .  A primeira grande 
contribuição da lei foi a determinação que 
obrigava as Escolas de Primeiras Letras (fase hoje 
que é conhecida como ensino fundamental) a 
ensinar para meninas e meninos a leitura, a escrita 
e as quatro operações de cálculo.

 
TACO! GATO! CABRA! QUEIJO! PIZZA!

Sinopse: Em Viva - A Vida é uma Festa, Miguel é um 
menino de 12 anos que quer muito ser um músico 
famoso, mas ele precisa lidar com sua família que 
desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo, ele 
acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um 
mistério de 100 anos. A aventura, com inspiração no 
feriado mexicano do Dia dos Mortos, acaba gerando uma 
extraordinária reunião familiar. O lme explora as 
relações e tradições familiares. É emocionante.Valor: R$ 44,90 na Amazon (valor 

em 19 de setembro)

VIVA: A VIDA É UMA FESTASinopse: Taco! Gato! Cabra! Queijo! Pizza! Guarde estas 
5 palavras malucas na cabeça. Jogue uma carta enquanto 
fala uma das palavras. Assim que coincidir uma carta 

jogada com a palavra falada, corra 
para bater sua mão na pilha central. 
O último a bater pega a pilha toda. 
Seja rápido para ser o primeiro a se 
livrar das suas cartas e vencer o jogo. 
Esse é um jogo que trabalha a 
memória e a coordenação da 
criança. 

Tipo: lme

Tipo: jogo 

Onde assistir: Disney +, aplicativo por assinatura

 COLEÇÃO GILDO

Tipo: livro
Sinopse: A série de livros Gildo prende a atenção dos 
pequenos.  Com lindas ilustrações e uma história 
cativante, é excelente para tratar medos, inseguranças, 
trabalhar vocabulário com as crianças, etc. O elefantinho 
Gi ldo passa por 
diversas situações 
naturais na vida de 
uma criança e em 
c a d a  l i v r o  u m a 
história é abordada. 
A coleção conta 
com 5 títulos até o 
momento. 
Valor: R$ 33,68 na 
Amazon (valor em 
19 de setembro)

Apevo Mais 7
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Aprenda a fazer uma deliciosa salada de frutas

F
o

to
: 
R

ev
is

ta
 C

la
ud

ia

Salada de frutas é opção prática para fazer com as crianças 
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Em outubro: Dia da Criança e Dia dos Professores 
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Curso de Inglês Business está com matrículas abertas 

O valor da matrícula é R$ 80,00 e as mensalidades R$ 
145,00 para associados da Apevo e R$ 160,00 para não 
associados, além do material que tem custo de R$ 
180,00. Inscrições e informações na associação, na Rua 
Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. 
Telefones (15) 3243-2410 ou (15) 3353-8080.

As aulas do curso “Inglês Business” estão com matrículas 
abertas na Apevo. Pessoas com conhecimentos em nível 
intermediário de inglês podem participar. As aulas são 
ministradas pela professora Ivete Carvalho dos Santos e 
acontecem às quartas-feiras, das 16h às 18h. O 
aprendizado envolve um livro especíco de inglês 
business e materiais de outros livros, textos e lmes. 

Salão de Eventos da Apevo está disponível
para locação com protocolos de prevenção  

De acordo com o último decreto do governo do Estado 
de São Paulo, o qual libera a realização de eventos sociais 
que não causem aglomeração, a Apevo reabriu seu salão 
de eventos.

Com essas normas, os eventos sociais com poucas 
pessoas como batizados, exposições, casamentos, 
aniversários, cursos e reuniões podem ser realizados. O 
jornal da Apevo publicou uma matéria na edição de 
setembro contando um pouco mais sobre a história e os 
benefícios oferecidos pelo espaço. Você pode conferir a 
matéria pelo site da associação (www.apevo.com.br). Os 
interessados em locar o salão podem entrar em contato 
pelos telefones (15) 3243-2410 ou (15) 3353-8080. 

A medida foi tomada com o avanço da vacinação contra 
Covid-19 e possibilita a reabertura total do comércio e 
autoriza a realização de eventos que não causem 
aglomeração.

Salão de beleza da Apevo tem nova manicure  

Os serviços podem ser agendados com a manicure Ana 
Maria pelo telefone (11) 95473-0678. O espaço funciona 
de segunda a sexta das 13h às 17h e ca na Rua Antônio 
Fernandes, 50 - Centro de Votorantim.

O salão de beleza da Apevo - Studio A – está com uma 
nova manicure. A prossional Ana Maria de Oliveira tem 
mais de 26 anos de experiência na área e oferece serviços 
de manicure e pedicure. A prossional faz a esmaltação 
simples das unhas.
Os associados recebem desconto nos serviços do salão. 
O valor para pé e mão custa R$30 para associados e R$40 
para não associados. O valor do serviço de manicure é de 
R$15 para associados e R$20 para não associados. O valor 
do serviço de pedicure é de R$20 para associados e R$25 
para não associados.

Unidade de Saúde da Apevo oferece serviço de coleta de sangue  
Agora é possível fazer 
exames laboratoriais na 
Unidade de Saúde da 
A p e v o .  O  e s p a ç o 
começou a funcionar no 
dia 27 de setembro. 
Serão realizados exames 
de  aná l i ses  c l ín i cas , 
c i t o l o g i a  o n c ó t i c a , 
anatomia patológica, 
e x a m e s  h o r m o n a i s , 
exames toxicológicos, 
todos os tipos de exames 
de sangue e também da 

Covid-19. No local também será possível entregar 

exames de urina para coleta.
O serviço será realizado para associados e dependentes, 
pessoas conveniadas ao plano de saúde Fênix, 
particulares e demais planos de saúde da cidade. Os 
associados da Apevo e seus dependentes terão 30% de 
desconto nos serviços. Para atendimentos Fênix, a pessoa 
precisa levar guia, pedido médico e documentos 
pertinentes ao seu atendimento.  O jejum exigido para os 
pacientes que farão exame de sangue é de 12 horas.
Os exames serão coletados por prossionais do 
laboratório Labcenter, que atende diversas cidades da 
região. O espaço funcionará de segunda a sexta das 7h30 
às 16h30 e aos sábados das 7 às 11h. A Unidade de Saúde 
Apevo ca na Rua Sebastião Lopes, 97 – Centro. 
Informações (15) 3353-9800 ou (15) 99788-0559.

Apevo recebe visita do Secretário 
Municipal de Cultura e Turismo 

“Ele é uma pessoa que respira cultura e entende as 
necessidades dos produtores culturais. O coral da Apevo 
hoje é um grupo que representa tanto a Apevo quando a 
cidade. Ele produz cultura para a região”, disse o regente 
e professor da Apevo.

A Apevo recebeu, no dia 21 de setembro, a visita de 
Marcelo Domingues, Secretário Municipal de Cultura e 
Turismo. Ele já conhecia a Apevo e disse que a associação 
oferece um trabalho de referência.  “A Apevo desenvolve 
um trabalho sério que ajuda a aumentar a cultura na 
cidade”.
O secretário foi recebido pelos diretores da Apevo, José 
Carlos Ferreira, Eliseu Sentelhas, Idair Carlos Modesto e 
Itagiba Tadeu de Moraes.
Na oportunidade, o secretário também foi conhecer a 
aula do Coral da Apevo, ministrada pelo professor Luis 
Gustavo Laureano e prestigiou a atuação dos alunos. O 
maestro comentou que é importante a cidade de 
Votorantim ter uma pessoa técnica como secretário da 
pasta. 

Colônia de Férias da associação reabre para reservas de final de ano   

 
Feriado de 12 de outubro 

Para quem deseja alugar apartamento para o feriado de 
12 de outubro na Colônia de Férias da Ilha Comprida, a 
Apevo está com apenas 1 quarto disponível. Os 
apartamentos são todos equipados, sendo necessário 
levar roupa de cama, mesa e banho. 
Para realizar o agendamento, o associado precisa ir até a 
Apevo, que ca na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de 
Votorantim. Informações pelo telefone (15) 3243-2410 
ou (15) 99173-3316.

A partir do dia 1º de outubro, a Colônia de Férias da 
Apevo, localizada na cidade de Ilha Comprida – SP dá 
início 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 a promoção, o associado consegue alugar o 
apartamento por um preço mais em conta e pode levar 
acompanhantes que não precisam ser associados.  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).
Com a promoção, o apartamento de 5 pessoas custa 
R$1.000; o de 6 pessoas custa R$1.200 e o de 10 pessoas 
custa R$2.000 para locação.

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. 

Equipe do Bem prepara bazar especial na Apevo
A Equipe do Bem está organizando seu terceiro bazar e, 
dessa vez, o evento será realizado no Salão de Eventos 
da Apevo. Nos dias 2 e 3 de dezembro, as integrantes da 
equipe irão expor peças semi novas e usadas - roupas e 
acessórios para homens, mulheres e crianças de todas as 
idades, com preço acessíveis e qualidade. 
“Fizemos as duas primeiras edições em Sorocaba e 
foram sucessos. Agora esperamos atingir um bom 
público em Votorantim, pois estamos preparando 

muitas novidades”, diz Cristiane Proença, uma das 
integrantes da equipe.
A Equipe do Bem existe há 12 anos e realiza um trabalho 
de ajuda a famílias carentes de Sorocaba e região. 
Durante a pandemia a equipe já fez a doação de mais de 
300 cestas básicas, além de medicamentos, fraldas 
geriátricas, ração para cães e gatos e material de 
limpeza. 


