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Palavra do Presidente

Seguimos na luta pelo crescimento da Apevo

Prezados associados e leitores em geral. Pelo
afastamento do nosso presidente, Sr. Daniel Sentelhas para tratamento de saúde, ocupo a presidência
interinamente e tenho em mente a continuidade dos
projetos, objetos de proposta para o crescimento e

expansão dos benefícios aos nossos associados.
Para tanto e considerando o valor bem acessível das
mensalidades cobradas dos nossos associados, temos que
ampliar o quadro associativo, como forma de aumentar
as receitas para fazer frente às despesas e investimentos
necessários ao futuro da associação.
Umas das formas elaboradas por esta diretoria destaca a
abordagem maciça na comunicação, recentemente
juntou-se a nossa competente equipe de jornalismo, um
produtor de comunicação, para ampliação das
divulgações em nossas mídias.
Com quadro associativo expressivo, a associação passa a
ter receitas mais relevantes para a disponibilidade dos
investimentos.
Cabe lembrar sempre que a nossa associação, conta não
só de associados aposentados e também de associados
colaboradores, aqueles que ainda não estão recebendo
os benefícios da aposentadoria pelo sistema da
Previdência Social.

Os associados colaboradores recebem os mesmos
tratamentos dispensados aos associados aposentados,
restritos apenas quanto à ocupação de cargos eletivos,
mas com o direito a voto não só em assembleias, como a
escolha de diretoria.
Outra luta diz respeito à redução do quadro de
inadimplentes, para tal tem buscado alternativas para
facilitar aos associados uma forma mais adequada de
saldar os seus compromissos.
Como sempre a palavra de ordem, resulta em manter o
alinhamento mais apropriado para ter a melhor
negociação para as partes.
Agradeço e coloco-me sempre à disposição para dirimir
as dúvidas ora resultante das tratativas em suas diferentes
formas.
José Carlos Ferreira
Presidente interino da Apevo

Artigos
Psicologia do Cotidiano: Dias Melhores
Hoje venho compartilhar com o leitor um pensamento
que tem me acompanhado, inspirado na canção da banda
Jota Quest, “Dias Melhores”, que diz: “Vivemos
esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias
que não deixaremos para trás... Vivemos esperando o dia
em que seremos melhores, melhores no amor, melhores
na dor, melhores em tudo...”. Penso que esses dizeres
combinam perfeitamente com o momento em que
vivemos.
O período de pandemia da Covid – 19 entra em uma nova
fase, em que apesar de presente, ela já não mata tanto,
pois a imunização pela vacina avançou, não no que diz
respeito à possibilidade de contágio, mas em podermos
ter mais chances e resistência ao contágio.
O ano de 2021 está chegando ao m e a perspectiva de

recomeço em um novo ano com uma nova fase nos traz a
esperança de dias melhores. E não deveria ser diferente
disso, anal tudo o que passamos, mesmo as situações
mais difíceis nos tornaram melhores em algum sentido,
pois aprendemos (Sim, aprendemos!) e estamos aqui.
Então que venham dias melhores! Dias de paz, sem o
medo que nos assombrou. Dias a mais, realmente curtido
e vivido ao lado das pessoas que amamos e dias que não
deixaremos para trás, anal nos trouxeram aprendizado
importante sobre o que é valioso.
Continuemos trabalhando em sermos pessoas melhores,
melhores no amor, não deixando que as atribulações do
dia-a-dia tirem o nosso foco daquilo que realmente
importa. Melhores na dor, pois mesmo que ela se
aproxime de nós ou nos invada, que consigamos impedir

que ela nos paralise e nos tire de nosso caminho de
evolução. E, assim
efetivamente possamos
ser melhores em tudo.
“Vivemos esperando o
dia em seremos para
sempre, vivemos
esperando dias melhores
pra sempre!”. Pense
nisso!

Carolina Souza
Psicóloga da Unidade de
Saúde da Apevo

Novembro Azul: conscientização sobre cuidados com a saúde masculina

Símbolo do Novembro Azul: no combate ao câncer de próstata

Durante o mês de novembro, diversos prédios e
monumentos históricos se iluminam de azul com o
objetivo de chamar a atenção para o movimento global de
conscientização em prol da saúde do homem. Todos os
anos, ocialmente, 21 países preparam campanhas sobre
prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata,
além de lembrar aos homens que cuidar da saúde é
fundamental.
No Brasil, o Novembro Azul foi criado pelo Instituto Lado
a Lado pela Vida, com o intuito de promover uma
mudança de paradigmas em relação à ida do homem ao

serviço de saúde. Francisco Norberto, Coordenador
Nacional de Saúde do Homem do Ministério da Saúde,
explica que apesar da campanha ter começado no Brasil
com uma abordagem muito centrada na questão do
câncer de próstata, ela foi ampliada para chamar a
atenção sobre os cuidados com a saúde masculina em
todos os aspectos.
“Nós começamos a trabalhar o Novembro Azul dentro
da perspectiva de saúde integral. Então, se tornou um
mês para alertar os homens sobre todos os cuidados com
a saúde. É um meio importante para dar visibilidade às
ações de saúde do homem no país. Durante este mês,
todos os municípios brasileiros trabalham na perspectiva
de trazer o homem para saúde integral”, esclarece.
O coordenador explica ainda que é importante que o
homem entenda que deve-se cuidar da saúde em todos
os sentidos, inclusive com a saúde mental. “Tratamos a
prevenção de doenças, mas também damos orientação
para que esse homem procure um serviço de saúde para
receber cuidados em todos os aspectos. O prossional de
saúde pode orientar sobre testes rápidos, como sílis,
hepatite e HIV. Orientações sobre hábitos saudáveis,
alimentação e atividades físicas. E que também seja
analisado se existe algum sofrimento psíquico, até mesmo
pela dependência de alguma substância química, para que

seja tratado corretamente”, complementa.
Exames de rotina
Os exames periódicos são essenciais para manter um
cronograma de prevenção de doenças. Entre os cuidados
básicos que todo homem precisa ter com a saúde,
Francisco Norberto destaca os seguintes testes e exames
que precisam ser realizados com frequência:
Ÿ Vericação da pressão arterial
Ÿ Hemograma completo e testes de urina
Ÿ Teste de glicemia, para prevenção de diabetes
Ÿ Atualização da carteira vacinal
Ÿ Vericação do perímetro abdominal e teste de IMC
Janaina Bolonezi
para o Blog da Saúde (Ministério da Saúde)
Na Unidade de Saúde Apevo você conta com o
atendimento do urologista Fábio de Sousa para
realização dos exames de rotina. Associados e
dependentes possuem descontos especiais. A
clínica ca na rua Sebastião Lopes, 97 - Centro Votorantim.
Agendamentos e informações: (15) 3353-9800.
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Departamento de Turismo da Apevo divulga viagens para 2022

O Departamento de Turismo da Apevo está bem otimista
para 2022. Com o avanço da vacinação contra Covid-19 e
a retomada do comércio, a associação está organizando
uma programação recheada de destinos. Os passeios do
primeiro semestre vão ocorrer todos os meses e os
associados já podem reservar as suas passagens.
De acordo com Viviane Marteletto, coordenadora do
departamento de turismo da Apevo, a programação foi
pensada em agradar ao público. “Os associados estão
com muita vontade de viajar e nós escolhemos lugares
que eles gostam de ir e pedem para voltar”, explica.
O lugar escolhido para janeiro é o Sítio do Petrônio,
localizado em Mairinque (São Paulo). No passeio que será
realizado no dia 15 de janeiro (sábado), está incluso
transporte, café da manhã, almoço, visita ao memorial de
Francisco Petrônio, bingo, músicas, recreação, baile,
show com José Petrônio e comemoração dos
aniversariantes do mês. O valor para associados é de R$
202 e para não associados é de R$ 250.
Em fevereiro, a associação viaja com seus turistas no dia
13 (domingo), para o Thermas Water Park, localizado na
cidade de São Pedro (São Paulo). O passeio inclui
transporte, ingresso do parque com 13 piscinas, 12
toboáguas, vulcão, parque aquático infantil, fazendinha e

outras atrações. Almoço não está incluso. O valor para
associados é de R$ 160 e para não associados é de R$ 210.
Crianças até 5 anos de colo pagam R$ 30.
A Fazenda das Pedras é o local escolhido para o passeio
de março. O espaço ca localizado em Itu (São Paulo) e
será visitado no dia 12 (sábado). O passeio inclui
transporte, café da manhã, aperitivo, almoço na cantina,
lanche da tarde, tirolesa, baile com música ao vivo, bingo
e redário. Um monitor vai acompanhar o grupo. O valor
para associados é de R$ 220 e para não associados é de R$
270. Crianças de 5 até 9 anos pagam R$ 150.
Em abril, a viagem é mais extensa e inclui hospedagem. O
passeio será realizado entre os dias 8,9 e 10 de abril (sexta
a domingo) para a cidade de Águas de Lindoia (São Paulo).
Está incluso hospedagem no Hotel Mantovani com
pensão completa e passeios em Monte Sião (Capital das
Malhas e Tricot), Serra Negra e passeio de “Bonde
Turístico” com guia. O valor para associados é de R$ 740 e
para não associados é de R$ 790.
Em maio, a associação viaja no dia 20 (sexta-feira) para a
Fazenda Angolana, localizada na cidade de São Roque
(São Paulo). Está incluso café da manhã, almoço, lanche da
tarde, bingo, baile e muito mais. Os valores para esse
passeio devem ser consultados na recepção da Apevo.

O passeio do mês de junho é para uma festa junina em
Minas Gerais. O passeio para a cidade de São Lourenço
(Minas Gerais) será realizado entre os dias 24, 25 e 26
(sexta a domingo). O passeio inclui a hospedagem no
hotel Granada com café da manhã, almoço, jantar, noite
de queijos e música ao vivo. A Festa Junina está inclusa e
será realizada no sítio Alzira com comidas típicas,
quadrilha, casamento caipira e música ao vivo.
Viagens de 2021
A retomada das viagens da Apevo acontece ainda esse
ano. Os passeios que estão programados para os meses
de novembro e dezembro estão com os lugares
esgotados.
Em novembro, a associação visita a cidade de Poços de
Caldas (Minas Gerais).
Em dezembro, a associação realiza dois passeios: para a
Locomotiva a Vapor Maria Fumaça, em Campinas – São
Paulo, e para a Basílica de Nossa Senhora Aparecida,
localizada na cidade de Aparecida (São Paulo).
Reservas na Apevo, na rua Antônio Fernandes, 50 –
Centro de Votorantim. Informações: (15) 3243-2410 ou
(15) 99605-3037.
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Salão de Eventos reúne associados para atividades que promovem qualidade de vida
As novas medidas estabelecidas pelo governo do estado,
que permite a reabertura dos estabelecimentos - com os
devidos cuidados e protocolos - possibilitou a volta do
funcionamento do salão de eventos da Apevo, com suas
aulas e eventos sociais.
No mês de outubro, entre as atividades, os associados
desfrutaram de bons momentos nas aulas de Canto Coral
e Dança de Salão.
Para os professores e alunos, poder estar de volta é um
grande prazer. “Passamos por um período muito difícil
para todos. Muitas perdas, medo. Mas voltar às aulas é um
ato de coragem e uma ótima oportunidade de
agradecermos por estarmos vivos”, disse a aluna de dança
de salão, Cássia Barros.

Salão de Eventos da Apevo está aberto para locação com infraestrutura completa
Com a retomada do comércio e as novas medidas do
Plano São Paulo, salão de eventos da Apevo reabriu para
locação. Eventos sem aglomeração com como
aniversários, reuniões, batizados, casamentos,
confraternizações e cursos podem ser realizados no
local, seguindo os protocolos de prevenção contra
coronavírus determinados pelo Ministério da Saúde.
Inaugurado em 2008, o salão é destinado a exposições,
desles, formaturas, casamentos, aniversários e demais
eventos sociais. 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 e bailes temáticos,
entre outros.
Hoje em dia, o espaço também é utilizado para as aulas de
dança e de canto coral oferecidos pela associação.
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 são
revisados periodicamente.
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.
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.
Informações para alugar
O valor do aluguel do salão para não associados é de R$
2.400, já para as pessoas que são associadas o aluguel é de
R$ 1.200. Entidades benecentes podem alugar o espaço
por um valor especial de R$ 650. A associação aluga
também para reuniões e palestras pelo valor de R$ 120 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.
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Doenças silenciosas: como o desequilíbrio da tireoide afeta a saúde

Como anda a sua tireoide? Quando foi a última vez que
fez um exame de rotina para detectar alterações na
tireoide? Quando camos doentes, quase nunca
lembramos em prestar atenção se temos algum
problema no funcionamento dessa glândula.
Pensamos em diabetes, hipertensão, problemas no
coração, problemas emocionais e nos esquecemos das
doenças que são causadas pela alteração das glândulas da
tireoide: hipotireoidismo e hipertireoidismo. As doenças
são silenciosas e acabam tendo na maioria das vezes um
diagnóstico tardio.
De acordo com a médica Natália Rodrigues,
endocrinologista parceira da Apevo, as pessoas sentem
diculdade em diagnosticar alterações na tireoide porque
na maioria das vezes os sintomas podem ser inespecícos
e acabam confundindo com outras condições “É
importante se atentar quando se tem histórico familiar de
distúrbios na tireoide e considerar a pesquisa de rotina”.
A glândula tireoide possui grande importância para o bom

funcionamento do organismo e seu desiquilíbrio pode
levar a inúmeros problemas. Segundo a médica, a
glândula tireoide produz hormônios T3 (triiodotironina)
e T4 (tiroxina) “Esses hormônios são responsáveis por
atuar em diversos órgãos do corpo e auxiliam na
regulação de seu metabolismo. A regulação da produção
de hormônios é realizada por um complexo sistema que
envolve outros órgãos e glândulas”.
As alterações na tireoide podem ser detectadas por meio
de exames de rotina e é importante que as pessoas façam
os exames periodicamente para prevenir anomalias na
glândula. Os principais exames que são realizados são
TSH, T4L, T3, dosagem de anticorpos tireoidianos e
USG de tireoide, quando indicado.
As diferenças entre hipotireoidismo e
hipertireoidismo
É importante saber as diferenças entre as doenças
tireoidianas. O hipotireoidismo é causado quando a
produção dos hormônios da tireoide está abaixo do
normal. Alguns dos sintomas são o ganho de peso
inexplicável, desaceleração dos batimentos cardíacos,
intestino preso, menstruação irregular, diminuição da
memória, cansaço excessivo, dores musculares e
sonolência excessiva.
Já o hipertireoidismo é causado quando a produção dos
hormônios da tireoide está acelerada. Os sintomas
incluem perda de peso inesperada, batimentos cardíacos
rápidos ou irregulares, sudorese e irritabilidade. Os
idosos costumam não apresentar sintomas.

Cada caso é um caso e o tratamento deve ser feito de
maneira individualizada. De acordo com a médica, o
paciente deve fazer o uso correto da medicação,
seguindo as orientações do seu médico e fazer o
acompanhamento regularmente, para realização de
ajustes necessários. “No caso do hipotireoidismo, será
feita a reposição do hormônio tireoidiano”.
Como no caso do hipertireoidismo, a produção da
tireoide é acelerada, o tratamento dado será diferente
“Será indicado o uso da medicação que controle o
excesso da produção de hormônio pela glândula. Quando
um nódulo é diagnosticado na tireoide, o tratamento irá
depender das características do mesmo, podendo fazer o
acompanhamento ou a retirada cirúrgica da glândula,
quando indicado”, explica a médica.
O público mais afetado com as alterações na tireoide é
feminino, sendo 4 a 7 vezes mais acometido, mas os
homens também podem desenvolver doenças
tireoidianas.

Prática da Yoga auxilia no equilíbrio entre o corpo e a mente
“Vamos iniciar a consciência respiratória. Deixe a sua
respiração uir de forma livre e foque no seu abdômen”.
Esse é um breve exemplo de como funciona uma aula de
yoga. A prática é um estilo de vida que tem como objetivo
aquietar a mente usando o corpo como instrumento.
A yoga surgiu na Índia há mais de 5000 anos e traz
diversos benefícios para as pessoas. Mariana Monteiro da
Silva é educadora física pós-graduada em Yoga e explica
que os benefícios da prática são muitos. “Através dos
asanas (posturas, "exercícios" feitos na aula) é trabalhado
alongamento, fortalecimento e equilíbrio corporal. As
posturas trabalham também o equilíbrio mental. A
reeducação respiratória é trabalhada em todas as aulas e
isso melhora a ansiedade, aprendemos a respirar da
forma correta”.
A yoga possibilita o equilíbrio entre o corpo e a mente,
trabalhando o estresse, a melhora da exibilidade e
autoconança. Com uma aula os praticantes já
conseguem ver os benefícios da prática para o corpo e a

mente, mas para que essas consequências se mantenham
é necessário que a prática seja regular.
Mariana trabalha com yoga há 13 anos e explica que a
prática pode ajudar as pessoas no tratamento de diversas
doenças “Recebo várias pessoas que vem com pedido
médico, de psicólogos ou por vontade própria para que o
yoga auxilie no tratamento de depressão, síndrome do
pânico e também para auxiliar no tratamento de câncer.
O objetivo é fazer com que esse ciclo da vida seja menos
doloroso e com mais conança.”
As pessoas da terceira idade podem sentir muitos
benefícios na melhora do equilíbrio com a prática da yoga
“É comum que com o passar dos anos o nosso equilíbrio
que um pouco comprometido, e isso acaba resultando
em quedas. Como o yoga trabalha bem equilíbrio em uma
aula, os idosos se beneciam muito da prática no
caminhar, no equilibrar diminuindo riscos de quedas
constantes!”, fala Mariana.
O alongamento também é trabalhado durante as aulas de

yoga e benecia os idosos na execução de tarefas simples
do dia a dia “Através das posturas o idoso trabalha
autoestima, o que é muito importante para todos
inclusive para eles. A interação que as aulas propiciam
também é benéca”,
naliza.
Sobre as aulas
Mariana oferece aulas de
yoga em seu estúdio que
ca localizado no centro
de Votorantim e também
realiza atendimentos
online. Mais informações
pelo telefone (15) 991070865 ou pela página no
Instagram
@studio_maryoga

Coronavírus: Saúde faz chamado para que mais pessoas recebam segunda dose da vacina

O Brasil chega ao nal do mês de outubro com 54% da
população adulta vacinada de forma completa. E com
73% da população imunizada com a segunda dose,
superando os Estados Unidos, que tem 69% da
população adulta vacinada. São 114 milhões de pessoas
com mais 18 anos vacinadas no Brasil com as duas doses
dos imunizantes da Pzer, CoronaVac ou AstraZeneca,
ou a dose única da Janssen.
No entanto, mesmo com o avanço da campanha, ainda
tem muitas pessoas que não tomaram a segunda dose e

os prossionais da saúde de Votorantim chamam para a
ação. A Prefeitura está intensicando a chamada para a
segunda dose, pois muitas pessoas que tomaram a
primeira dose e não voltaram para completar o ciclo
vacinal. No início de novembro estão sendo vacinados
jovens com a primeira dose, pessoas em busca da
segunda dose e a dose adicional em idosos, prossionais
da saúde e pessoas que realizam tratamento com
imunossupressores.
A vacinação na cidade está ocorrendo em livre demanda
e sem necessidade de agendamento. Votorantim
oferece a vacina contra Covid-19 nas Unidades Básicas
de saúde (UBS).
Dados do município
Do início da pandemia do coronavírus – em março de
2020 - até o dia 28 de outubro, a cidade registrou 521
mortes pelo vírus. O total de recuperados até a mesma
data era de 12.537. Os casos registrados da doença na
cidade chegaram a um total de 13.084. Entre 19 e 29 de
outubro (data de fechamento dessa edição), a cidade não

registrou nenhum óbito.
Antecipação da AstraZeneca para São Paulo
O governo do Estado de São Paulo anunciou, no dia 27 de
outubro, a antecipação de 12 para 8 semanas da segunda
dose da AstraZeneca para a população. Com a medida,
cerca de 400 mil pessoas caram aptas para tomar a
vacina. A antecipação de 12 para 8 semanas da segunda
dose da Pzer no estado foi iniciada no mês de setembro.
A vacinação no estado chegou a 100% da população
adulta vacinada com pelo menos uma dose das vacinas. O
dado foi informado pelo IBGE no dia 25 de outubro. O
número equivale a 35,3 milhões de pessoas vacinadas. SP
lidera o ranking com imunização completa, ou seja, duas
doses ou dose única. A dose adicional da vacina já foi
aplicada no estado em 2.354.884 pessoas.
Até o dia 28 de outubro, a taxa de ocupação de leitos de
UTI no estado era de 26,9%. O número de casos chegou
a 4.403.856. Entre o total de casos, 4.231.583 tiveram a
doença e já estão recuperados, sendo que 454.980 foram
internados e receberam alta hospitalar.
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Sorteados

Associados são contemplados com brindes em sorteio mensal
Em outubro, 10 brindes foram entregues para os
associados que estão em dia com as mensalidades “Sou
associada desde maio e faço aulas na academia Apevo
Vida. Fiquei muito feliz de ter ganhado porque queria ver
minha foto no jornal”, disse a sorteada Helena Aparecida
Gonçalves.
Em setembro, os contemplados foram: Djalma Hilário de
Oliveira, ganhador de uma limpeza dentária da
OdontoClinic; Maria Aparecida Picinato, contemplada
com uma cesta de produtos de beleza da Amore
Cosméticos; Marisa Maria Lino Siqueira, contemplada
com óculos de sol da Óticas Único; Cleusa Vieira Fragoso,
ganhadora da limpeza dentária da Gou Odonto; Hélio

Alves de Faria, contemplado com doces da Docelinho;
Sílvio Amaro da Silva, contemplado com uma parmegiana
do restaurante Salles, Helena Aparecida Gonçalves,
contemplada com refeição para duas pessoas do
restaurante Aroma e Sabor; Jane Pedroso contemplada
com um design de sobrancelha do Studio A Apevo;
Guiomar Moreira dos Santos – limpeza de pele e Adoraci
Scudeler Violino – sessão com a podóloga – serviços
realizados por prossionais da Unidade de Saúde Apevo.
Para participar do sorteio, é necessário estar em dia com
as mensalidades da Apevo.
Conra os sortudos de outubro:

Cleusa Vieira Fragoso - limpeza dentária

Djalma Hilário de Oliveira - limpeza dentária

Guiomar Moreira dos Santos - limpeza de pele

Helena Aparecida Gonçalves - almoço para dois

Hélio Alves de Faria e a esposa Dirce Nascimento de Faria - vale doce

Iracema Alves representa a irmã Maria Ap. Picinato - cesta de beleza

Jane Pedroso - design de sobrancelha

Luiz Gustavo representa o pai Silvio Amaro da Silva - vale parmegiana

Marisa Maria Lino Siqueira e esposo Ailton Poss Siqueira - óculos de sol

Adoraci Scudeler Violino - sessão com a podóloga

Cidade em Foco
Poupatempo de Votorantim tem local definido para instalação

Poupatempo será instalado na Avenida São João

A agência do Poupatempo de Votorantim será
implantada no Jardim Icatu, em data a ser denida. O
prédio escolhido ca na avenida São João, 719, uma das
vias públicas mais movimentadas da cidade.
A unidade cará próxima aos principais pontos de
referência da cidade: a aproximadamente 1 quilômetro
do Terminal Urbano João Souto, a 900 metros do Paço

Municipal e da Câmara, e a 700 metros da praça Lecy de
Campos Terminal Urbano. O espaço do prédio dedicado
ao Poupatempo terá 450 metros quadrados.
O espaço disponibilizará vários serviços aos munícipes
da cidade, como o pedido de RG, renovação da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) e consulta do IPVA, além
de ter acesso ao Procon e ao Tribunal Regional Eleitoral
(TRE).
A autorização para a unidade do Poupatempo em
Votorantim foi assinada em 24 de maio no Palácio dos
Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo.
A assinatura do contrato contou com a presença da
prefeita de Votorantim, Fabíola Alves; do vice-prefeito,
Rodrigo Kriguer; do prefeito de São Paulo, Rodrigo
Nunes; do governador do estado de São Paulo, João
Doria; da deputada estadual, Maria Lucia Amary e do
deputado federal, Vitor Lippi.
A implantação será viabilizada em parceria com a

Projeto de Votorantim cria programa de castração móvel
A Prefeitura de Votorantim irá iniciar um programa de detalhes de como funcionará a ação e como as pessoas
castração em cães e gatos do município, com início podem se inscrever seus animais no programa.
previsto para a partir de 8 de dezembro, como parte da
programação de aniversário de emancipação da cidade.
O projeto, aprovado pela Câmara Municipal, partiu de
um requerimento de autoria do vereador César Silva. O
objetivo é facilitar o serviço de castração permanente
para a população de Votorantim. Um táxi móvel atuará
como suporte, realizando o transporte dos animais até o
local. A castração dos animais será feita no Centro de
Controle de Zoonoses da cidade, localizada na Avenida
Santo Antônio, próximo da região da Barra Funda.
O local foi escolhido por ser mais preparado e adequado
para o serviço. Até o fechamento desta edição do Jornal
da Apevo, a Prefeitura ainda não havia encaminhado mais
Um táxi móvel irá atuar como suporte no programa de castração

Prefeitura Municipal. A unidade terá uma estrutura mais
moderna e tecnológica, proporcionando segurança e
comodidade.
Programa Poupatempo
Administrado pela Prodesp – empresa de Tecnologia do
Estado –, o programa Poupatempo possui 23 anos de
existência; Ele já beneciou mais de 607 milhões de
cidadãos.
Com o início da pandemia, em março do ano passado, o
programa acelerou o processo de digitalização dos
serviços digitais para melhor atender a população.
Atualmente, são 137 opções no portal –
www.poupatempo.sp.gov.br -, aplicativo Poupatempo
Digital e totens de autoatendimento. Até o m deste
ano, o objetivo é chegar a 180 serviços digitais, e a mais
de 240 em 2022.

Votorantim abre inscrições para aulas
de xadrez gratuitas
A Prefeitura de Votorantim abriu as inscrições para aulas
gratuitas de xadrez. As atividades serão ministradas por um
prossional vinculado à Secretaria Municipal de Esportes.
As inscrições devem ser feitas de forma presencial, no
Aquário Cultura , na esquina das avenidas 31 de Março e
Moacir Oséias Guiti - ao lado da praça Lecy de Campos. Os
dias de atendimento são às segundas e quartas-feiras, das 9h
às 11h. O interessado não precisa ter noção das regras do
xadrez. No momento da inscrição, a pessoa deve
apresentar um documento de identidade. Caso tenha
menos de 18 anos, será necessário realizar o cadastro
acompanhado por um responsável.
As aulas serão voltadas para o aprendizado do esporte e a
integração entre as pessoas. As atividades ocorrerão às
segundas e quartas-feiras, das 9h às 11h, no Aquário
Cultura.
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Foto: Receitas Mais

Doce de abóbora: sabor traz boas lembranças
naqueles livros de receita que passam de mãe para lha.
A receita que o Jornal da Apevo traz para o leitor nessa
edição é de fácil preparo, rende 5 porções e demora
aproximadamente 70 minutos para car pronta.
Quando for ao mercado escolha uma abóbora que
mantenha a cor original, sem rachaduras e manchas
escuras. Opte pelo fruto que esteja com a casca opaca. A
casca brilhosa quer dizer que o fruto foi colhido antes do
tempo.
Conra o passo a passo. Se você zer a receita, marquenos no Instagram: @ApevoOcial ou envie-nos uma foto
no e-mail com.apevo@gmail.com.

Aprenda a fazer um delicioso doce de abóbora

A origem do doce de abóbora é incerta, mas muitos
adoram seu sabor e se sentem aconchegados quando
provam a mistura feita de abóbora, açúcar, coco e
especiarias. Essa é uma receita que está sempre presente

Ingredientes:
- 1 kg de abóbora sem casca, e cortada em pedaços
médios

sempre a maneira como pensamos sobre por que
envelhecemos e o que podemos fazer sobre isso.
Valor: R$ 63,46 na Amazon (valor em 20 de outubro)

TEMPO DE VIDA
Tipo: livro
Sinopse: O livro “Tempo de Vida –
por que envelhecemos e por que
não precisamos” é do aclamado
especialista em longevidade David.
A. Sinclair. A obra convida o leitor a
embarcar no processo de
descoberta cientíca, revelando se
as simples mudanças de estilo de
vida que têm sido demonstradas para nos ajudar a viver
mais jovens e saudáveis por mais tempo. Ao mesmo
tempo, um roteiro para assumir o controle do destino da
nossa própria saúde e uma nova visão ousada sobre o
futuro da humanidade, Tempo de Vida mudará para

O MUNDO KOMINSKY
Tipo: série
Sinopse: A série é estrelada pelos atores
Michael Douglas e Alan Arkin. Conta a história de dois
amigos que enfrentam com bom humor os problemas da
terceira idade. Os assuntos são tratados com
profundidade, mas arrancam boas risadas de quem está
assistindo. Os
episódios são
curtinhos com
menos de meia
hora de duração
cada. A série tem
três temporadas.
Onde assistir:
Netix, aplicativo
por assinatura

- 2 xícaras de chá de açúcar
- 1 canela em pau
- 3 cravos da índia
- Coco ralado fresco ou seco a gosto
Modo de Preparo:
Em uma panela grande coloque a abóbora, o açúcar, a
canela e os cravos.
Leve para cozinhar em fogo brando com a panela
tampada.
Mexa sempre e amasse com uma colher de pau para
desmanchar a abóbora.
Quando ela estiver bem cozida, retire a canela e os
cravos, e junte o coco ralado.
Deixe apurar mais um pouco e desligue o fogo.
O doce deve car bem úmido.

ETHEL E ERNEST
Tipo: lme
Sinopse: O lme animado Ethel e Ernest é todo
desenhado, com base na graphic novel (história
produzida em quadrinhos) de Raymond Briggs. O autor
homenageia os pais contando a história deles, um casal
que cou junto por mais de 40 anos e que passaram por
diversas transformações da Inglaterra ao longo do
tempo.
Onde assistir: Netix, aplicativo por assinatura

Mandala para colorir
Em novembro:
Proclamação da República e Consciência Negra
Proclamação da República

Consciência Negra

A Proclamação da República é comemorada no dia
15 de novembro. O acontecimento foi resultado
de um acordo entre militares e civis que estavam
insatisfeitos com a monarquia. Havia insatisfação
entre os militares com salários e com a carreira. A
monarquia tinha proibido os militares de
manifestar suas posições políticas e eles também
exigiram esse direito.
Havia muito descontentamento entre os grupos
existentes na época e eles começaram a exigir
maior participação pela via eleitoral. O
movimento abolicionista que acontecia na época
também somou forças ao movimento
republicano.
No dia 15 de novembro de 1889, o marechal
Deodoro saiu de sua casa no centro do Rio,
próximo à Central do Brasil, para proclamar a
República e foi acompanhado por uma tropa de
cerca de mil militares. A república brasileira deu
prazo para que a família real deixasse o país.

O Dia Nacional da Consciência Negra é lembrado
no dia 20 de novembro, data instituída no dia 10 de
novembro de 2011 pela Lei nº 12.519. O dia é
voltado para a reexão sobre a luta dos negros por
sua liberdade e direitos. Apesar de não ser um
feriado nacional, alguns estados e municípios
adotaram como feriado.
O termo “consciência negra” é, ao mesmo tempo,
uma referência e uma homenagem à cultura
ancestral do povo de origem africana, que foi
trazido à força e duramente escravizado por
séculos no Brasil. É o símbolo da luta, da
resistência e a consciência de que a negritude não
é inferior e que o negro tem seu valor e seu lugar
na sociedade.
O dia 20 de novembro foi escolhido por ser a data
da morte de Zumbi dos Palmares, que teria
liderado por anos o Quilombo dos Palmares, um
complexo de quilombos na Serra da Barriga. Hoje
esse lugar estaria localizado no estado do Alagoas.

Você já coloriu uma mandala? A palavra mandala signica círculo
ou centro, em sânscrito. Colorir uma mandala traz vários
benefícios para a saúde como o alívio do estresse e a redução de
pensamentos negativos, treino para o cérebro, aumento da
criatividade, melhora da concentração, redução de dores e a
melhora do sono. Desfrute dessa atividade deixando sua mandala
bem colorida!
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Apevo Acontece

Alunos concluem módulos de Inglês e recebem certificados
No mês de outubro, três alunos do curso de Inglês da
Apevo receberam certicados pela conclusão do módulo
que estudaram e deram início ao próximo módulo do
curso. Os alunos Thiago Paulino Ribeiro, Letícia Nunes
Ribeiro e Maria Eduarda Mação B. Ferreira concluíram a
1ª parte do conteúdo básico de inglês e já deram início a 2ª
parte do curso.
Os alunos aprenderam durante as aulas sobre prossões,
a perguntar e responder sobre atividades do dia a dia, dias
da semana e horário, advérbios de frequência, a pedir e
dar direções e também noções do meio ambiente.
Na associação, são ensinados os módulos: Básico I e II,

Intermediário I e II, Pré-Intermediário I e II, Avançado I e
II, Business English e Kids. As aulas são ministradas pela
professora Ivete dos Santos Carvalho.
As aulas presenciais na Apevo seguem as normas de
segurança contra o coronavírus (Covid-19). A associação
disponibilizou álcool em gel para higienização dos alunos
e reforçou a limpeza da sala de aula e equipamentos
utilizados. O uso de máscaras de proteção é obrigatório.
Os associados e dependentes interessados em participar
das aulas podem se inscrever na Apevo, na rua Antônio
Fernandes, 50 – Centro de Votorantim, telefone (15)
3243-2410.

Ginástica da Apevo promove atividades em lembrança ao Outubro Rosa
Durante o mês de outubro, as alunas de ginástica e o
professor Márcio Antônio realizaram atividades especiais
com a cor rosa para promover a campanha Outubro
Rosa. Entre as atividades, uma aula diferenciada no início
do mês e também uma confraternização com direito a
homenagem para o professor no dia 15 de outubro, dia
dos professores.
O Outubro Rosa é uma campanha que tem como
objetivo principal conscientizar e alertar as mulheres e a
sociedade sobre a prevenção e o diagnóstico precoce de
dois tipos de câncer que atinge as mulheres, o câncer de
mama e o câncer de colo do útero.

Limpeza de Pele: Apevo oferece desconto no serviço durante o mês de novembro Novembro especial: Unidade de Saúde
O departamento de estética da Apevo Saúde oferece no
tem desconto nas sessões de Shiatsu
mês de novembro uma promoção no serviço de limpeza
de pele simples. O tratamento é feito com produtos que
removem as impurezas e renovam a pele.
O valor promocional para os associados e não associados
é R$ 50,00. O preço fora da promoção é R$ 80,00. O
tratamento é oferecido pela prossional Maria
Auxiliadora Baraúma. Os atendimentos são realizados
com agendamento prévio, as terças e quintas – feiras, das
9 às 16 horas. A Unidade de Saúde ca na rua Sebastião
Lopes, 97– Centro de Votorantim. Informações (15)
3353-9800 ou (15) 99788-0559.

Colônia de Férias de Ilha Comprida oferece promoção para o Natal
Os associados que desejam passar o Natal na Colônia de
Férias da Apevo, em Ilha Comprida (litoral de São Paulo),
podem reservar com desconto a estadia no local. A
colônia de férias ca localizada na Avenida Beira Mar e os
apartamentos têm capacidade para 5, 6 ou 10 pessoas.
Todos os apartamentos são totalmente 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 preparação
de refeições. O mais procurado pelos associados é o
número 7, que tem dois quartos e sala com sofá e
televisão.
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 do valor integral. Informações pelos telefones
(15) 3243-2410 ou 99173-3316.

Carnê do plano de saúde deve ser retirado
a partir de 10 de janeiro na Apevo

Bazar da Equipe do Bem será realizado na Apevo em dezembro

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

A Unidade de Saúde da
Apevo oferece durante o
mês de novembro, uma
promoção no serviço de
Shiatsu – massagem
terapêutica. O
tratamento auxilia no
equilíbrio entre o corpo
e a mente do paciente,
balanceando os canais
energéticos.
A massagem possui
duração de 1 hora e é
realizada pela terapeuta
de Shiatsu da Apevo,
Vera Lúcia Gonçalves. O
valor promocional para
associados é de R$ 40 e
para não associados é de
R$ 60. O preço fora da promoção é de R$ 60 para
associados e R$ 80 para não associados.
Os atendimentos são realizados com agendamento
prévio. A Unidade de Saúde ca na rua Sebastião Lopes,
97– Centro de Votorantim. Informações (15) 3353-9800
ou (15) 99788-0559.

acessórios para homens, mulheres e crianças de todas as
idades, com preços 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.

A partir do dia 10 de janeiro, os associados que são
conveniados ao plano de saúde Fênix Medical poderão
retirar o carnê de pagamento dos boletos do ano de
2022, na Unidade de Saúde da Apevo.
Os associados deverão fazer a retirada para pagamento
até o dia 20 de janeiro. Os titulares ou lhos dos
associados poderão representá-los.
No dia da retirada do carnê será feita a atualização do
cadastro, com a solicitação de um e-mail ativo para
facilitar futuros contatos.
A Unidade de Saúde Apevo está localizada na rua
Sebastião Lopes, 97 – Centro – Votorantim. O associado
pode entrar em contato pelos telefones (15) 3353-9800
ou pelo WhatsApp (15) 99605-1735, com a responsável
pelos planos de saúde da associação, Sônia Quintino.
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