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Palavra do Presidente

Dezembro na folhinha: o momento é de reflexão

Prezados associados e leitores em geral. Estamos no mês
mais festivo do ano, momento de reexão sobre os
acontecimentos relacionados ao ano ndado e em base
aos fatos ora vivenciados, prospectando para o ano
vindouro novas propostas de muitas realizações.
Vislumbra um cenário mais favorável para a realização de

eventos presenciais, panorama propício para o
momento, onde as medidas de contingências necessárias
pelo alto nível de propagação da Covid-19 estavam
alarmantes, cerceando se pela reserva e as limitações das
comemorações com a aglomeração de pessoas.
Obrigando-se pelo distanciamento e os protocolos
indicados pelos os órgãos da saúde, por meio de decretos
municipais, estaduais e federal.
Agora com os baixos índices de contaminação e mortes
das pessoas, a restrição presencial foi tolerada, sendo
possível realizar o que antes fora reprimida.
Cabe lembrar que a pandemia não acabou, portanto,
todo o cuidado ainda se torna necessário para a
continuidade da abertura tão esperada.
Outra medida de grande importância é a proteção que
cada pessoa deve ter pelo o compromisso em manter o
quadro vacinal atualizado.
Ainda para o próximo ano, a Apevo pretende avançar nas
propostas de novos benefícios para os associados, assim
como parte central, o aumento do quadro associativo.
Esta diretoria deseja para cada um, uma feliz festa de

Natal e um ano repleto de realizações. Que a presença da
gura central dos festejos, o menino Jesus, esteja em
nossos meios. Ótimo m de ano a todos!

José Carlos Ferreira
Presidente interino da Apevo

Artigos
Mais um livro: mais uma conquista para dividir com vocês!
Me sinto muito feliz
em poder dividir com
vocês, leitores do
Jornal da Apevo, esse
artigo que fala um
pouco do meu
trabalho como
escritora. Sou
nascida e criada em
Votorantim, cidade
em que conheci meu
esposo e onde estão
minhas raízes. Assim,
me sinto muito feliz
em poder falar sobre
uma nova conquista
em minha vida: o

livro “Reexões para a Alma”, que acaba de ser lançado.
Antes de falar do novo livro, gostaria de lembrar que no
nal do ano passado lancei meu primeiro livro, intitulado
“Meus Caminhos” - um retrato da minha biograa de vida
e a trajetória até o diagnóstico e tratamento do meu lho
caçula; onde o amor a fé e superação estiveram presentes
em toda a jornada.
Depois desse lançamento, passei a me dedicar ao novo
livro - lançado no nal de novembro. “Reexões para a
Alma” é um devocional diário com 365 reexões,
abordando uma temática por mês. É um convite ao leitor
para uma pausa diária, para uma reexão.
O livro foi pensado com muito carinho a partir das minhas
experiências de vida em analogia com a palavras de Deus.
“Reexões para a Alma” é um livro para car na cabeceira
da cama e é um convite a reetir em valores além da
esfera material. Acredito que tocará sua alma!

Podemos escolher fazer a diferença. Mudar a nossa lente
e a forma em que conduzimos as coisas. Acredito que é
esse o caminho para uma vida de sucesso. Quando falo de
uma vida de sucesso, não estou falando de valores apenas
materiais, mas sim espirituais, que estão dentro de cada
um de nós e que podemos usá-los ao nosso favor e com as
pessoas que estão ao nosso redor. Valores estes que só
temos com amor, empatia, perdão e em como lidamos
com todas as coisas ao nosso redor. São coisas que fazem
de fato a diferença em nossas vidas. Valores estes que o
ladrão não pode roubar e a traça não pode corroer;
portanto, faça a diferença!

Lucinéia Albergoni Baccaro
Neuropsicopedagoga e Psicanalista Clínica

O Natal, suas origens e significados

No Império Romano, era comemorado o dia do deus Sol Invicto

O Natal é uma das principais comemorações do
calendário cristão. Tem uma forte simbologia cristã em
referência ao nascimento de Cristo e tornou-se uma
comemoração de paz e fraternidade entre as pessoas.
Os historiadores sugerem que os primeiros cristãos se
apropriaram da data (25 de dezembro) e tornaram-na
uma grande celebração ao nascimento de Jesus Cristo.
Atualmente, os estudiosos sabem que a primeira menção
registrada ao 25 de dezembro como nascimento de
Cristo remonta ao século IV d.C.
É muito difícil para os historiadores precisarem
exatamente as origens do Natal em razão da falta de
evidências documentais.
A palavra Natal tem origem no termo em latim “natalis”,
que signica nascer, e pode ser, portanto, uma referência
ao nascimento de Cristo.
Tendo em vista o que se sabe atualmente, os
historiadores concluíram que o Natal é uma festa que se
originou de comemorações pagãs, isto é, não cristãs, que
aconteciam em determinados locais do mundo na época
em que hoje em dia comemoramos o Natal. Essas
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celebrações estavam diretamente relacionadas com o
solstício de inverno, fenômeno astronômico que marca o
início do inverno.
O solstício de inverno geralmente acontece entre os dias
21 e 22 de dezembro, portanto, bem próximo do dia em
que se comemora o Natal. Na noite do solstício,
aconteciam grandes festas que buscavam fertilidade e o
renascimento do sol.
Essas festas eram realizadas por diferentes povos do
hemisfério norte e, muitas vezes, estendiam-se por dias.
Entre as diversas festas realizadas na época do solstício
de inverno, destacam-se as que realizadas no Império
Romano em homenagem ao Sol, exatamente no dia 25 de
dezembro. Essa celebração era conhecida como Dies
Natalis Solis Invicti e comemorava o deus Sol Invicto.
Com o passar do tempo, a festa em homenagem ao Sol
Invicto foi sendo substituída por uma festa em
homenagem a Mitra, deus originário da mitologia persa,
mas que foi introduzido no Império Romano e tornou-se
um dos deuses mais adorados entre os romanos. A festa
em homenagem a Mitra acontecia em 25 de dezembro e
celebrava o suposto nascimento desse deus.

calendário produzido por Fúrio Filócalo.
Alguns historiadores sugerem que essa menção realizada
por Fúrio Filócalo aconteceu por inuência de uma
decisão tomada pelo papa Júlio I poucos anos antes. Júlio I
foi papa da Igreja Católica entre 337 e 352, e os
historiadores armam que foi durante o seu ponticado
que a comemoração ao nascimento de Cristo foi
ocializada em 25 de dezembro.
No dia 25 de dezembro, na maior parte dos países de
cultura cristã, celebra-se o nascimento de Jesus Cristo,
considerado pela tradição cristã como o lho de Deus e
uma das três partes da Trindade Santa, junto ao Espírito
Santo e Deus Pai.
O Natal é uma época de reexão e seus símbolos e
tradições são mantidos por muitas famílias em todo o
mundo. O Natal traz, não só para os cristãos, mas para
muita gente, um desejo de fechamento e início de ciclos.
A comemoração do nascimento de Jesus Cristo é tempo
de reexão e confraternização. (Pesquisa: Mundo
Educação)

Mas como surgiu o Natal?
Não se sabe o momento especíco em que os cristãos
começaram a comemorar o nascimento de Jesus Cristo,
mas os historiadores armam que isso aconteceu em um
intervalo de tempo entre o século II d.C. e o século IV
d.C.
A primeira menção de que se tem notícia e que
estabelece o 25 de dezembro como a data do
nascimento de Jesus Cristo remonta ao século IV d.C.
Essa menção aconteceu no Cronógrafo de 354, um
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Artesanato natalino: presentes envolvem quem faz e encantam quem recebe
produzir no começo de outubro o artesanato natalino
para dar conta das encomendas. Nessa época trabalho o
dia todo”, explica.
As peças mais procuradas são o presépio e o papai noel.
Fazem 5 anos que Zilma faz o presépio. Antes ela fazia
dentro de um balde de gelo e nesse ano deixou as peças
soltas. “Amo fazer peças com essa simbologia. É uma
verdadeira terapia”, naliza.
Encomendas
As artesãs aceitam encomendas pelo WhatsApp. O
telefone de contato de Adenise Furini é o (15) 997088915. O contato de Zilma Laureano é o (15) 996459308.
Esse ano, passado o período mais difícil da pandemia, as
pessoas demonstram mais vontade de celebrar a data e
enxergam no artesanato natalino aquele toque especial
para presentear e também para decorar as próprias
casas. Adenise Maria Furini é associada da Apevo e se
sente realizada ao produzir essas peças. “O artesanato
relaxa a minha cabeça e co mais tranquila. Fico
imaginando onde essas peças vão estar na casa das
pessoas levando alegria para esses lugares”, conta a artesã
que começou a produzir artesanato quando se aposentou
há 6 anos.
Na contramão do comércio que trabalha com mais
quantidade é mais pressa, as peças artesanais tem um
processo de produção mais lento e cheio de detalhes.
Adenise explica que demora de 1 a 3 dias para produzir
uma encomenda. “Se eu pegar um boneco grande para
produzir co o dia todo na máquina. Se for caseado à
mão, o processo dura de dois a três dias. O preço é xo e
tem um valor diferenciado por ser artesanal. A peça é
feita com materiais de qualidade e dura muitos anos”.
A artesã começou no artesanato com um curso e busca
aperfeiçoamento em vídeos da internet. O processo de
produção começa no desenvolvimento do molde. “Vejo
o que vai cando bom no boneco. São peças pequenas
que vou juntando como se fosse um quebra-cabeça. Faço
manualmente com caseado ou na máquina de costura. As
partes mais detalhadas dos bonecos maiores eu faço na
máquina de costura”, explica.

Adenise dá início à preparação do artesanato natalino
com bastante antecedência. Em outubro ela começa a
confeccionar os moldes dos bonecos, olha na internet e
cria os próprios moldes, idealizando como quer que eles
quem. “A coleção tem um número limitado. Lanço
alguns modelos e coloco na internet. Quando as pessoas
tem interesse começo a fazer. Se tiver algo pronto
disponibilizo também, mas não faço em grandes
quantidades”, diz.
A divulgação das peças é feita através de grupos do
WhatsApp, família e redes sociais como Instagram e
Facebook. As pessoas gostam e vão indicando. Os
bonecos grandes mais procurados são o papai noel,
mamãe noel e rena. Os pingentes mais procurados são o
boneco de gelo, a bota e a estrela.
A terapia que virou renda extra
Zilma Laureano produz artesanato há 10 anos e começou
porque queria car em casa com os lhos quando eram
pequenos. A terapia se transformou em uma renda extra.
“Hoje produzo artesanato e também sou professora de
pintura em tecido. Faço pintura em tecido, bonecos,
peças em madeira e caminho de mesa”.
O processo de produção de Zilma é feito de acordo com
as vendas. Ela deixa alguns materiais cortados e vai
produzindo conforme recebe os pedidos. “A divulgação é
feita pelo boca a boca e pelas redes sociais. Começo a

Papai Noel, Mamãe Noel, Boneco de Neve e Rena Rudolph são símbolos do Natal

A peça mais procurada pelos clientes de Adenise e Zilma
é o papai noel. Essa é uma das guras mais fortes do Natal.
A origem histórica está relacionada com o santo católico
São Nicolau e com uma divindade que fazia parte do

Natal promete ser recheado de emoção

paganismo nórdico. Normalmente ele é apresentado
com um velhinho que usa barba branca e roupa
vermelha.
A mamãe noel também recebe bastante procura. A
personagem foi anunciada pela primeira vez no conto A
Christmas Legend ("uma lenda natalina"), de 1849, por
James Rees, um missionário cristão na Filadéla. O nome
da mamãe noel é Maria. O nome foi dado por ser o da
mãe de Jesus.
A origem do boneco de neve vem de países do
hemisfério Norte, onde costuma nevar durante o Natal.
Lá, as crianças saem durante o dia para produzir o
boneco de neve. Colocam duas bolas grandes de neve
uma sob a outra, um cachecol, uma cenoura para fazer o
nariz, um chapéu, laranjas para fazer os olhos e galhos
para servir de pés e mãos. Mesmo em países tropicais
como o Brasil, o boneco de neve virou uma peça de
decoração de árvore de natal.
O mito das renas foi inventado na Europa, no século 19. A

Dicas para quem quer começar a fazer artesanato
Fazer artesanato é mais do que um hobby ou uma fonte
de renda extra, especialmente em períodos de festas
como o Natal. Essa atividade, no entanto, demanda
alguns materiais. Existem desde os mais básicos, aqueles
que qualquer pessoa que deseja fazer artesanato pode ter
em casa, até os mais especícos. Elaboramos uma
checklist para ajudar você a transformar a inspiração em
realidade. Conhecendo os materiais necessários para
fazer artesanato é possível aproveitá-los ao máximo e
evitar os gastos por impulso.

O Natal é uma época que simboliza muita fé e esperança.
A data celebra o nascimento de Jesus Cristo e traz a
possibilidade de reunir pessoas queridas. Com a
pandemia, as pessoas não puderam estar juntas no Natal
passado e a data esse ano vem carregada de mais emoção.
As entrevistadas dessa matéria caram emocionadas ao
falar do Natal. A associada Adenise Maria Furini disse que
a pandemia resgatou muitas coisas que as pessoas
deixaram de fazer. “Nós passamos pela pandemia e hoje o
que importa é poder festejar entre as pessoas, pois há um
ano não podíamos visitar ninguém e essa época celebra a
união”.
Para Zilma Laureano, o Natal é uma época em que se
renovam as esperanças em dias melhores. “Precisamos
comemorar o nascimento de Cristo. Sou cristã e a data vai
além da simbologia. É sinal de fé e esperança”.

rena Rudolph surgiu em 1939, quando a cadeia de lojas
Montgomery Ward Company, com sede em Chicago,
pediu ao seu empregado Robert L. May para criar uma
história de Natal para ser oferecida aos seus clientes.

Itens para fazer artesanato básico
Alguns materiais são considerados mais comuns, pois a
maioria das pessoas têm em casa. Esses itens, porém, são
ferramentas de apoio importantes.
Cola: a cola é o que juntará tudo. Na escola, se usa,
geralmente, apenas duas: a bastão e a líquida. Mas quem
faz artesanato é apresentado a um mundo de colas. Tem
as com ph menos ácido, cola quente, para madeira, E600,
em spray, para isopor, a epóxi, entre outras.
Estilete: para cortes mais precisos, o estilete é ideal. É
preciso se ater somente ao tipo de material que será
cortado. Feltro, linhas e a lã, por exemplo, são peças
delicadas, que podem perder a qualidade com um corte
de estilete.
Régua: outro material básico para garantir precisão é a

régua. No artesanato, os detalhes são muito importantes,
então, acertar as medidas é essencial.
Tesoura: assim como as colas, você pode ter um estoque
de tesouras. Desde as pequenininhas para cortar detalhes
até as com lâminas em estilos diferentes para fazer
bordas.
Para artesanatos mais complexos
Para fazer peças mais complexas você vai precisar de
itens como papelão, tecidos, papel cartão e tecidos que
aprimoram o artesanato. Além disso, para o acabamento
será necessário o uso de enchimento, termolina e lixa,
entre outros.
Os materiais
para fazer
artesanato não
acabam por
aqui. Para
quem está
começando a
dica é ir
montando seu
a c e r v o
conforme
surgem as
necessidades.

Dezembro de 2021

4

Turismo

Turistas da Apevo viajam para Poços de Caldas (MG)
Os turistas da Apevo zeram a primeira viagem após o
período mais crítico da pandemia, no último nal de
semana de novembro. A cidade escolhida foi Poços de
Caldas, localizada em Minas Gerais, onde caram
hospedados entre os dias 26 e 28 de novembro, no Hotel
Nacional.
O grupo de 46 pessoas aprovou o clima de sossego das
montanhas da serra e alguns hóspedes disseram que
dormiram muito bem.
A cidade está em clima de Natal e os turistas puderam
admirar os lugares iluminados. Entre os pontos visitados
que mais zeram sucesso, a Cachoeira Cascata das Antas,
a Fonte dos Amores e o Recanto Japonês foram os mais
elogiados.
Além de muita animação e o clima de amizade, o
Departamento de Turismo da Apevo preparou uma
surpresa para os turistas, com sorteio de brinde. José
Rinaldo e Aparecida Lopes, que zeram a viagem em
comemoração aos 18 anos de casados, foram sorteados
com uma linda caixa de sabonetes da Eudora.
Todas as fotos dessa viagem estão na página do Turismo da
Apevo no Facebook (www.fb.com/TurismoApevo)
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Caminhada: atividade física é recomendada no combate ao sedentarismo
O sedentarismo é a causa
para as diversas queixas
que as pessoas têm em
relação aos problemas de
saúde, como o desânimo,
excesso de peso, níveis
altos de diabetes e
colesterol, entre outros. A
comodidade dos dias atuais
faz com que as pessoas se
esforcem menos. Nesse
sentido, a caminhada é
uma boa opção para quem
está querendo começar
uma atividade física. O
exercício de baixo impacto atua no combate ao
sedentarismo e na melhora da qualidade de vida.
Tatiana Simões de Carvalho conversou com a
reportagem em uma tarde de novembro, enquanto
caminhava na pista da praça Leci de Campos. Ele disse
que voltou a caminhar com mais frequência no último
mês. “Sempre z caminhada, mas agora que peguei rme.
Estou vindo todos os dias, menos aos nais de semana.
Sinto que faz bem para mente e para o corpo. É uma
forma de acreditar que você pode se tiver força de
vontade. Tenho algumas
dores e hoje foco também
no emagrecimento. Vou
começar a dieta e logo terei
benefícios junto com a
caminhada”, disse.
Quem caminha há mais
tempo ganha inúmeros
benefícios. É o caso de
Evandro Augusto Silvério,
motorista de 45 anos, que
caminha diariamente e
também faz corrida. “Faço
caminhada de segunda a
sábado há 3 anos, no
período da tarde. Sinto muitos benefícios na saúde física,
mas também na saúde mental e física. Chego a correr 10
quilômetros em 1 hora e 20 minutos. A minha qualidade

de vida mudou totalmente. Me sinto mais disposto, com o
corpo descansado. Durmo melhor e acredito que
melhore também a maneira de pensar e agir”, comenta.
Caminhada na terceira idade
As pessoas acabam cando
mais sedentárias quando se
aposentam e com Roque
Matos, de 86 anos, não foi
diferente. Ele caminha
semanalmente a m de
evitar o uso de remédios.
“Gosto de caminhar e
assim evito tomar
remédio. A minha
qualidade de vida
melhorou bastante. Sou
aposentado e não posso
parar senão enferruja.
Hoje não tenho mais dores
nas pernas”, explica
O aposentado Clóvis Rodrigues Macedo, de 61 anos,
começou a caminhar há algumas semanas para melhorar
os problemas de saúde.
“ Te m s e m a n a s q u e
caminho todos os dias e
tem outras que a
frequência é menor por
recomendação médica.
Costumo fazer 1 hora de
caminhada e exercício nos
aparelhos disponíveis das
praças da cidade. Faço
alongamento nas pernas
pra não sentir dor ”,
comenta.
A qualidade de vida de
Clóvis está muito melhor.
“Quando não faço caminhada sinto falta porque tenho
problemas de diabetes, pressão e problemas na coluna.
No começo patinei para conseguir e agora estou sentindo
benefícios. É muito melhor do que car em casa sentado.

Sinto os efeitos da idade e sei que se me acomodar vou
car cada vez pior. Tomo remédios diariamente”, diz
satisfeito.
O casal Sandra Messias e Denis Messias, aposentados,
caminham sempre juntos.
“Fazemos caminhada há
uns 6 anos. Fazíamos
também academia, mas
paramos e seguimos na
caminhada. Nós já
operamos de câncer e
mesmo assim não paramos
com a caminhada. Quando
viajamos gostamos de
caminhar também”, diz
Sandra.
Denis explica que eles
fazem caminhada pela
manhã todos os dias e
depois passam nos lugares que precisam antes de ir para
casa. A qualidade de vida melhorou muito com o
exercício diários. “Sandra tinha muita dor nos braços e
melhorou. Eu estava mais cansado quando comecei do
que agora. É bom para as pernas, respiração, circulação.
Eu tenho dores no joelho e melhorou bastante também”
naliza.
Opinião médica
A médica geriatra da Apevo, Eliane Ruzzante, explica que
a caminhada é excelente para todos, inclusive para os
idosos. Os benefícios para essa faixa de idade são
enormes. “Ajuda no equilíbrio evitando quedas, melhora
a circulação sanguínea, aumenta a massa magra (ganho de
massa muscular), fortalece os ossos, melhora a sensação
de prazer por liberar mais serotonina, melhora o sono,
previne a obesidade e a diabetes, melhora a função
cardíaca e auxilia no aumento da qualidade de vida”,
explicou.
Segundo a médica, a atividade física dever ser feita com
regularidade para se obter os benefícios “Deve ser feita
de 3 a 5 vezes por semana pelo menos 30 minutos. Antes
das caminhadas, a alimentação deve ser leve”.

Guia para a caminhada segura
Algumas recomendações devem ser tomadas para quem
deseja iniciar a prática da caminhada. O professor de
ginástica da Apevo, Márcio Antônio, orienta que as
pessoas devem passar por uma avaliação médica antes de
iniciar a atividade. “É necessária uma avaliação médica
para afastar possíveis riscos à saúde e é importante
procurar um prossional de educação física para receber
orientação sobre os treinamentos”.
O professor explica também que além do exame clínico

convencional, é recomendada a realização de um
eletrocardiograma de esforço para avaliar as condições
cardiovasculares, o nível de tolerância ao exercício e a
resposta eletrocardiográca ao exercício.
Os cuidados que devem ser tomados para garantir o bem
estar durante a caminhada são: uso de roupas
confortáveis, alongamento antes e depois das
caminhadas, escolher locais planos ou com aclives e
declives suaves, manter o tronco reto, ombros e pescoço

relaxados, manter quadril, joelhos e pés alinhados,
respirar profundamente, iniciar a passada com o
calcanhar, apoio da planta do pé e por último os dedos.
Deve-se usar um tênis apropriado para caminhada, com
solado exível e sistema de amortecimento. É
recomendado também um horário xo para a atividade,
pois o organismo se adapta melhor dessa forma.
A caminhada deve ser interrompida em qualquer sinal de
dor, cãibra, falta de ar ou cansaço extremo.

Coronavírus: País avança na vacinação e faz chamado para segunda dose
A vacinação no Brasil está avançando e o país termina o
mês de novembro com 63% da população adulta
vacinada com as duas doses ou dose única. Com esses
dados, o país chega a 132.789.239 pessoas vacinadas. Em
relação a primeira dose, 74% dos brasileiros já tomaram
o imunizante contra a Covid-19.
Com o aumento do controle do país em relação a
pandemia do coronavírus, muitas pessoas não
retornaram para a segunda dose, que é essencial para a
prevenção contra o vírus. As cidades estão intensicando
as chamadas para a população.
A vacinação em Votorantim está ocorrendo sem a
necessidade de agendamento nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS’s) e também na praça Lecy de Campos.
Do início da pandemia do coronavírus – em março de
2020 até o dia 26 de novembro, a cidade registrou 530
mortes pelo vírus. O total de recuperados até a mesma
data era de 12.656. Os casos registrados da doença na
cidade chegaram a um total de 13.202.

Ampliação da dose adicional para
maiores de 18 anos
O governo do Estado de São Paulo anunciou no dia 17 de
novembro, a ampliação da dose adicional contra Covid19 para a população maior de 18 anos. A orientação do
Plano Estadual de Imunização (PEI) segue a diretriz do
Programa Nacional de Imunização (PNI) e vale para todas
as pessoas que tomaram as duas doses há pelo menos
cinco meses, ou seja, quem completou seu ciclo de
vacinação até o mês de junho.
O estado de São Paulo está com a maioria da população
vacinada. 75% da população adulta está com o esquema
vacinal completo, o que equivale a 34,7 milhões de
pessoas.
84,5% da população adulta já recebeu a 1ª dose da vacina,
o que equivale a 37.977.683 pessoas. Quando
considerado toda a população adulta, são 93,2% que
recebeu o esquema completo.

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 4,3 milhões de pessoas.
Até o dia 26 de novembro, a taxa de ocupação de leitos de
UTI no estado era de 21,9%. O número de casos chegou
a 4.436.451. Entre o total de casos, 4.259.362 tiveram a
doença e já estão recuperados, sendo que 458.092
foram internados e receberam alta hospitalar.
Variante Ômicron
A variante do coronavírus que apareceu na África do Sul,
Ômicron, foi classicada no dia 26 de novembro pela
Organização Mundial da Saúde como variante de
preocupação, pois contêm 50 mutações. A variante já foi
registrada em todos os continentes. Dentre as variantes
que causaram impacto na progressão da pandemia, estão
a alfa, beta, gama e delta.
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Sorteados

Guirlanda de Natal foi sorteada em novembro para associados
No mês de novembro, uma guirlanda natalina feita
artesanalmente pela associada Adenise Maria Furini foi
sorteada para os associados que estão com a mensalidade
em dia. A contemplada foi Alcinda Vieira Gonçalves, que
cou muito feliz com o presente “Eu amo o Natal e achei a
peça linda. O trabalho muito bem feito”.
Além dela, outras 10 pessoas foram contempladas em
novembro. Conra: Alcinda Vieira Gonçalves,
contemplada com um artesanato natalino; Maria
Aparecida Andreoti Leme, ganhadora de uma limpeza
dentária da OdontoClinic; Fátima Luiza Ramos Barroso,
contemplada com produtos de beleza da Amore
Cosméticos; Irineu de Souza, contemplado com óculos
de sol da Óticas Único; Edicleusa Bernadete de Lima,
ganhadora da limpeza dentária da GouOdonto; José Luiz
Vanzella, contemplado com doces da Docelinho; José
Soares de Oliveira, contemplado com uma parmegiana
do restaurante Salles, Vardecir Flausino Barbosa,
contemplado com refeição para duas pessoas do
restaurante Aroma e Sabor; Solange dos Anjos Pin –
limpeza de pele e Maria Conservani da Silva – 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 novembro:

Cidade em Foco
Apevo adota horários especiais de atendimento em dezembro
As festas de nal de ano se aproximam e, com isso, a
Apevo e seus prossionais organizam horários especiais
de atendimento ao público. A associação, a Unidade de
Saúde e o Studio A – Salão de Beleza Apevo não abrirão
nos dias 24 e 31 de dezembro. O atendimento será
retomado na segunda-feira seguinte a essas datas; 27 de
dezembro e 3 de janeiro, a partir das 8h.
Os advogados Fernando Camolesi e Cristiane Bernardi,
do Departamento Jurídico da Apevo, atendem até o dia
16 de dezembro. O atendimento volta no dia 10 de
janeiro.

As aulas de inglês vão até o dia 17 de dezembro e
retornam no dia 13 de janeiro. Novas turmas somente
para o mês de fevereiro. As aulas de dança vão até o dia 22
de dezembro (confraternização do grupo) e retornam no
dia 12 de janeiro.
As aulas da Apevo Vida vão até dia 23 de dezembro e
retornam no dia 10 de janeiro. As turmas da ginástica
seguem com as aulas até 17 de dezembro, data em que
farão uma confraternização. O retorno das aulas será no
dia 10 de janeiro.

Votorantim promove corrida e caminhada para comemorar emancipação Clube Ecológico retoma encontros
Para comemorar o aniversário de 58 anos de Feliciani e Acácio Miller. Na parte nal, os corredores
no Parque da Biquinha
emancipação da cidade de Votorantim (SP), a Prefeitura passarão pela avenida Moacir Oséias Guiti, estrada do
irá promover a “Caminhada e Corrida Emancipação”,
com organização da Associação de Atletismo Santi
Pegoretti (AASP). O evento será realizado no dia 5 de
dezembro, com largada às 7h30, na praça Lecy de
Campos, em Votorantim.
Os participantes deverão apresentar o comprovante de
vacinação completa contra a Covid-19 para vacinas de
duas doses ou de dose única.
O evento terá caminhada com percurso de 3 quilômetros
e 5 quilômetros de corrida. A largada dos participantes
será realizada às 7h30 na praça Lecy de Campos.
O trajeto começará na avenida 31 de Março e seguirá
pelas ruas Monte Alegre e Achiles Longo. Os corredores
entrarão na avenida São João, na Amélia Pistelli Terciani,
passarão pelo futuro Parque Natural da Pedreira e
acessarão a rua Antonieta Corrêa dos Santos.
O percurso terá sequência pelas ruas Joana Fera, Manoel
Ramos, Angela Gugoni Ramos, Zulmira Ramos, João

Lageado, avenida 31 de Março e nalmente na praça Lecy
de Campos.
A Corrida de Pedestres e Caminhada da Emancipação
fará parte do calendário ocial do município.
O evento, aprovado pela Câmara de Vereadores e
sancionado pela Prefeita Fabíola Alves (PSDB), será
realizado anualmente no mês de dezembro durante as
atividades da "Semana da Emancipação".
Premiação
Os troféus serão dados aos três primeiros colocados da
corrida, no masculino e no feminino. As categorias serão
geral, moradores de Votorantim, 14 a 19 anos, 20 a 29
anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69
anos, 70 anos ou mais de idade. Todos os participantes
receberão medalhas.

O Clube Ecológico da Melhor Idade “Roda Viva”
retomou, no mês de novembro, a programação gratuita
no Parque da Biquinha. O encontro presencial ocorreu
após uma longa pausa, desde o início da pandemia da
Covid-19.
Os encontros do “Roda Viva” ocorrem às terças-feiras,
das 9h às 11h30, no Parque da Biquinha. A cada semana, a
equipe da Sema prepara atividades diferentes e
adequadas para o público-alvo, como ocinas de arte e
artesanato, cultivo de canteiros e hortas, observação de
aves, jogos cooperativos, atividades lúdicas, música e
dança circular, entre outras.
Neste ano, serão realizados dois encontros no mês de
dezembro. Os interessados em fazer parte do grupo
podem se inscrever, de segunda a sexta-feira, das 8h às
17h, pelo telefone: (15) 3224-1997, ou diretamente no
Parque da Biquinha, localizado na Avenida Comendador
Pereira Inácio, 1.112, no Jardim Emília - Sorocaba.
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Rabanada: doce marca tradição de Natal

Uma deliciosa receita de rabanada para o Natal

A rabanada é um clássico doce natalino e está presente
quase no mundo todo. O doce que também é conhecido
como fatia dourada ou fatia de parida consiste em fatias
de pão, mergulhadas no leite, passadas em ovos batidos,
fritas em óleo e nalizadas com um doce mistura de
açúcar e canela.
Por trás da história da rabanada, muitas lendas e uma
origem incerta. Sabe-se que foi criada através da

necessidade do reaproveitamento do pão (amanhecido),
tendo em vista que sempre foi considerado um
ingrediente sagrado, até mesmo por representar o
corpo de cristo para os católicos. A vinda para o Brasil do
doce ocorreu com os portugueses.
O nome “fatia de parida” vem de uma história que conta
do auxilio que esse doce natalino dava na produção do
leite materno durante a gravidez, e por isso era sempre
oferecido para as grávidas.
A receita rende 10 porções e é simples e rápida de fazer.
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

Ingredientes:
3 pães franceses amanhecidos
2 xícaras (chá) de leite
½ lata de leite condensado
3 ovos
½ xícara (chá) de óleo para fritar
½ xícara (chá) de açúcar para polvilhar

Tipo: livro
Sinopse: Lançado no nal de
novembro. “Reexões para a Alma”, de
autoria da votorantinense Lucineia
Baccaro, é um devocional diário com
365 reexões, abordando uma
temática por mês. É um convite ao
leitor para uma pausa diária, para uma
reexão. O livro foi pensado a partir das
minhas experiências de vida da autora
em analogia com a palavras de Deus. É um livro para car
na cabeceira da cama e é um convite a reetir em valores
além da esfera material.

Tipo: lme
Sinopse: Nada
parece dar certo
para a jovem Kate,
uma londrina
frustrada que
trabalha como elfa
em uma loja de Natal
o ano todo. Mas as
coisas logo mudam para melhor quando ela conhece Tom
- um rapaz encantador que parece bom demais para ser
verdade. À medida que a cidade se transforma na época
mais maravilhosa do ano, a crescente atração de Tom e
Kate se transforma no melhor presente de todos: um
romance de Natal. A história do lme é baseada na letra
da música Last Christmas, de George Michael.
Onde assistir: Prime Video, aplicativo por assinatura

Em dezembro: Natal e Ano Novo

Modo de preparo:
1. Corte os pães em fatias médias. Reserve.
2. Numa tigela, coloque o leite e o leite condensado e
misture com uma colher. Reserve.
3. Em outra tigela, bata os ovos com um garfo até car
uma mistura homogênea.
4. Leve uma frigideira com óleo ao fogo para aquecer.
5. Na tigela com o leite, coloque algumas fatias de pão e
deixe de molho por 1 minuto. Transra para uma peneira
e escorra o excesso do leite.
6. Passe as fatias pelos ovos batidos e coloque
imediatamente na frigideira. Deixe cada lado dourar por
2 minutos. Retire as rabanadas com uma escumadeira e
transra para um prato forrado com papel-toalha. Se o
óleo car muito sujo, passe-o por uma peneira forrada
com papel-toalha.
7. Num prato fundo, misture o açúcar e a canela. Polvilhe
as fatias com a mistura. Sirva a seguir.

O NATAL DE ÂNGELA

UMA SEGUNDA CHANCE PARA AMAR

REFLEXÕES PARA A ALMA

canela em pó a gosto para polvilhar

Tipo: animação
Sinopse: Na
véspera de Natal,
Ângela e sua família
vão à igreja para a
m i s s a
d e
nascimento de
Jesus. Observando
o presépio
montado no altar, a
garota se preocupa com o Menino Jesus, peladinho, e o
leva para casa para aquecê-lo nesta fria noite de inverno
sem imaginar que o que está fazendo é um roubo.
Em O Natal de Ângela 2, com o pai trabalhando na
Austrália, a pequena bola um plano para realizar seu
grande desejo: reunir a família no Natal.
Onde assistir: Netix, aplicativo por assinatura

Cartinha para o Papai Noel
Alguma vez você já escreveu uma cartinha para o Papai Noel? Para
escrever para o bom velhinho, nem sempre é preciso pedir
presente. Você pode contar pra ele, por exemplo, como foi seu
ano e o que você gostaria que acontecesse em 2022. Que tal? Sua
cartinha pode ser lida na noite de Natal, com a família!

O Natal é comemorado anualmente em 25 de
dezembro. A palavra natal signica “nascimento” e
celebra o dia em que o Menino Jesus nasceu. Esta é
uma celebração cristã, mas que com o passar do
tempo foi disseminada para fora do meio religioso.
Atualmente, o Natal é feriado em quase todos os
países do mundo. Independente da religião,
praticamente todas as pessoas celebram esta
festividade a sua maneira. As festividades do Natal,
no Brasil, começam na véspera, dia 24 de
dezembro, quando a família se reúne para a ceia e
trocam presentes e mensagens de afeto. O Natal é
uma celebração com vários símbolos a estrela e o
presépio.
As estrelas geralmente aparecem no topo das
árvores de Natal e, segundo a crença católica, uma
estrela acompanhou e orientou a caminhada dos
três reis magos até Belém, onde Jesus nasceu. Já o
presépio tradicionalmente tem as imagens Maria e
José ao redor de Jesus, recém-nascido em um
berço. A prática de armar o presépio também é
atribuída a São Francisco de Assis.

Ano Novo: despertar
O Ano Novo é a comemoração de um novo ano
que se inicia e é celebrado na passagem de 31 de
dezembro para 1º de janeiro. Também é chamado
de Réveillon, termo em francês que signica
"despertar”. No dia 1º de janeiro, é celebrado o dia
da Confraternização Universal.
É comum que os países celebrem com a contagem
regressiva no nal do dia 31 de dezembro para o
dia 1º de janeiro. No Brasil a maioria das pessoas
usa roupas brancas que signica paz e festejam com
muita música, comida e fogos de artifício.
Entre 753 a.C. e 476 d.C o início do ano civil
acontecia no dia 1º de março. Para persas e
fenícios, entre outros povos, a data ainda era outra,
23 de setembro.
A comemoração de Ano-Novo com a data que
conhecemos hoje tem sua origem em 46 a.C,
quando o governador romano Júlio César criou um
decreto para que o dia 1º de janeiro fosse o Dia do
Ano-Novo, que marcava o início do calendário
juliano. Com a mudança para o calendário
gregoriano, que utilizamos atualmente, a
comemoração foi ocializada.
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Coral da Apevo faz apresentações natalinas na região
03/12 - Sexta-feira - 20h00: Troféu Vanguardeiro –
Apresentação no início da solenidade
Local: Auditório Municipal de Votorantim – Av.
Vereador Newton Vieira Soares, 60 – Centro
15/12 - Quarta-feira - 20h: Concerto de Natal
Local: Igreja Presbiteriana Central de Tatuí - Rua Onze
de Agosto, 588
17/12 - Sexta-feira - 20h: Apresentação de Natal
Local: Praça da Matriz em Laranjal Paulista - Centro

O Coral da Apevo irá se apresentar nesse nal de ano,
com seis eventos já marcados. Sob a regência do maestro
e professor Luís Gustavo Laureano, o grupo tem
programado apresentações em Votorantim e cidades da
região, celebrando o Natal. Acompanhe a agenda do
grupo:

18/12 - Sábado - 20h: Concerto de Natal com a
Orquestra Filarmônica Jovem de Sorocaba
Local: Praça de Eventos Lecy de Campos - Av. 31 de
Março - Centro de Votorantim
19/12 - Domingo - 19h: Concerto de Natal com a
Orquestra Filarmônica Jovem de Sorocaba
Local: Sala FUNDEC Sorocaba - Rua Brigadeiro Tobias,

73 – Centro
22/12 - Quarta-feira - 20h: Concerto de Natal
Local: Auditório Municipal de Votorantim – Av. Vereador
Newton Vieira Soares, 60 – Centro
Os ingressos para as apresentações dos dias 19 e 22 de
dezembro são gratuitos e devem ser retirados com 1
hora de antecedência.
Os protocolos de prevenção do coronavírus como o uso
de máscara, distanciamento e álcool em gel são
obrigatórios em todos os locais.
Grupo fará uma confraternização
Para comemorar o m do ano, o Coral da Apevo estará
reunido para uma confraternização, no dia 23 de
dezembro. Depois disso o grupo entra em férias e as
atividades serão retomadas em janeiro – ainda sem data
denida.

Colônia de Férias de Ilha Comprida está com locação aberta para 2022
A partir de 1º de dezembro, a Colônia de Férias da Apevo
em Ilha Comprida (litoral de SP) abrirá para locação
referente a 2022, inclusive feriados e pacotes especiais de
Carnaval e ano novo.
A colônia ca localizada na Av. Beira Mar. Todos os
apartamentos são equipados com camas de casal, de
solteiro, beliches ou treliches, cômodas, fogões, mesas,
geladeiras, micro-ondas, armários de cozinha, vários
móveis e ventiladores de teto. Quem desejar se hospedar
na colônia de férias precisa levar roupa de cama, mesa e
banho.
As cozinhas também possuem utensílios para preparação
de refeições. O mais procurado pelos associados é o
número 7, que tem dois quartos e sala com sofá e

televisão.
Apartamentos estão disponíveis para o Natal
A colônia de férias da Apevo tem 4 apartamentos
disponíveis para o Natal. A reserva está com desconto
para a estadia no local durante o feriado.
O associado pode tirar todas as suas dúvidas
pessoalmente na associação. para fazer o agendamento é
preciso ir até a Apevo. A reserva só será realizada após o
pagamento de 30% do valor da reserva, o qual não será
devolvido em caso de desistência. A Apevo está localizada
na Rua Antônio Fernandes – 50, centro de Votorantim.

Apevo promove encontro com profissional sobre adequação da LGPD

A Apevo promoveu, no mês de novembro, um encontro
com a advogada Rosângela Gamba de Angelis. O objetivo
do encontro foi esclarecer dúvidas sobre a lei LGPD (Lei
Geral de Proteção de Dados) e de que forma pode ser
realizada a adequação da associação no que confere a lei.
De acordo com Rosângela, a associação consegue
proteger seus dados a partir do momento de adequação.

“A partir do momento que se passar pela adequação ela
vai conseguir proteger os seus dados determinando que
pessoas que poderão acessar e quais os dados que serão
mostrados”.
A advogada explicou que a capacitação é feita por
advogados que tenham noção de tecnologia da
informação. “O trabalho de implantação é feito pelo
prossional da advocacia que conhece a lei e pelo
prossional de TI (Tecnologia da Informática) que
conheça o sistema”.
Ela explicou que pena para quem violar esse tipo de lei é
um percentual de multa em cima do faturamento ou da
apuração de valores e recursos da empresa ou
associação.
Estiveram presentes no encontro os diretores da Apevo,
José Carlos Ferreira, Eliseu Sentelhas e Itagiba Tadeu de
Moraes. Também estiveram presentes a advogada da
Apevo, Cristiane Bernardi, a assistente nanceiro, Juliana
Oliveira e a coordenadora da Unidade de Saúde, Sonia
Maria Quintino.

Mensalidade da Apevo terá valor Carnê do plano de saúde deve ser retirado
a partir de 10 de janeiro na Apevo
reajustado para 2022
O valor da mensalidade da Apevo será reajustado em
2022, passando de R$ 16 para R$ 18 reais mensais. O
valor é atualizado anualmente. Para quem efetuar o
pagamento anual ate 31 de janeiro de 2022, será
mantido o valor de 2021, com desconto de duas
mensalidades e assim o associado pagará 160,00 ao
invés de 216,00. O desconto será de 56,00 em
comparação a quem pagar de forma mensal.
A Apevo conta com inúmeros benefícios, como
atendimento jurídico, cursos, atendimento de saúde,
viagens e bem-estar.
Para mais informações pelos telefones (15) 3353-8080
ou (15) 3243-2410.

A partir do dia 10 de janeiro, os associados que são
conveniados ao plano de saúde Fênix 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 (15) 99605-1735 (Sônia).

Shiatsu: massagem
terapêutica segue com desconto
A promoção Shiatsu – Massagem Terapêutica da Unidade
de Saúde da Apevo continua valendo. O tratamento
oferecido pela terapeuta de Shiatsu da Apevo – Vera
Lúcia Gonçalves auxilia no equilíbrio entre o corpo e a
mente do paciente, balanceando os canais energéticos.
A massagem possui duração de 1 hora. 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.

