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Na área da Saúde, contamos além dos prossionais que já 
atendem regularmente, um espaço para a realização de 
coleta de exames laboratoriais.

Na área de Turismo, contamos com diversos destinos 
inéditos, além dos mais procurados e que constam 
regularmente na programação, que são Maria Fumaça; 
Holambra e Águas de Lindoia.Neste ano comemora-se o trigésimo aniversário da 

Apevo, no dia 07 de fevereiro. A data comemorativa será 
destacada de forma especial  pelos diretores, 
funcionários, colaboradores e comemorada com os 
nossos associados.
Para o momento festivo, a próxima edição do nosso 
jornal mensal, terá uma apresentação em papel de 
gramatura especial e um selo comemorativo. Esse selo irá 
acompanhar o jornal durante todo o ano de 2022 e estará 
presente nas atividades festivas.

Na pousada da Ilha Comprida, esperamos uma procura 
maior, levando em consideração os novos apartamentos 
e os demais reformados e todos bem equipados, dando 
ao associado, o máximo de conforto. Além da localização 
privilegiada e próxima a praia e permitindo o fácil acesso 
aos demais serviços.

Prezados associados e leitores em geral. Estamos 
iniciando mais um ano, a Apevo prepara-se não só para 
enfrentar os desaos de momentos de incertezas, como 
também, aproveitar das grandes oportunidades que 
possam surgir, principalmente em atendimento aos 
nossos associados.

Para o salão de beleza, estamos em tratativa com uma 
nova cabeleireira que irá atender de forma total às 
necessidades das pessoas.

Agradeço e juntamente com os demais membros da 
diretoria e contando sempre com a ajuda dos nossos 

associados, para termos uma Apevo cada vez melhor. Um 
ano abençoado para todos nós, com saúde, que é o 
principal! 

Além dos preços mais acessíveis e refeições inclusas, 
outros diferenciais do departamento turismo da Apevo 
são: ônibus confortáveis; a presença do responsável da 
associação para o acompanhamento do início ao término 
da viagem e sempre com a dedicação e carinho com os 
passageiros.

José Carlos Ferreira 

Neste ano, vamos contar com academia reformulada, 
novos prossionais e adequação do espaço.

Presidente Interino da Apevo

Um ano novo chegou: é tempo de Esperança!  

Sim! É possível uma vida inteira nova, cheia de paz, 
coragem e alegria. É possível um novo começo neste 
exato momento, porque Deus está conosco, porque 
Jesus está vivo e nos dá a sua força para recomeçar. A 
diferença está justamente aqui: se antes vivíamos 
contando apenas com as nossas energias, podemos 
recomeçar agora pelo “poder de Deus”, “pela força do 
alto”, que é o Espírito Santo. É dessa certeza que brota a 
nossa esperança.

Monsenhor Jonas Abib (Canção Nova)

Sim! É possível uma vida inteira nova…

A esperança renova o coração. Ela é um dom de Deus 
que nos faz nascer de novo. Quem provou sua força e 
doçura sente-se renascer por dentro e por fora. Por isso, 
a Palavra de Deus garante que quem espera no Senhor 
renova as suas forças.

Não há mal tão grande, nem problema tão difícil, que 
Deus não possa despedaçar. Ele pode, pelo poder do seu 
Espírito Santo, libertar-nos de todos os males e de 
qualquer estado de prisão espiritual e de morte. Ele pode 
e quer nos dar uma vida inteirinha nova nesse novo 
tempo.
É ano novo! É tempo de esperança! É o Senhor, portanto, 
quem nos diz: “Levanta, meu lho! Chegou o momento. 
Vou te restabelecer. Vou renovar o teu ânimo e tua vida. 
Coragem! O que era velho cou para trás. Vou realizar 
algo novo em ti e já comecei. Não o vês?”.

O ano que se inicia é algo maravilhoso, obra do Senhor 
que se manifesta aos nossos olhos. Com ele, Deus nos dá 
a oportunidade de passar nossa vida a limpo e puricar a 
memória do ano que se foi, mergulhando-a na 
misericórdia de Deus. Deus quer curar o nosso coração 
de todos os desencontros, erros e pecados, com a graça 
de seu perdão. Ao mesmo tempo, temos a chance de 
deixar de lado tudo o que nos atrapalha, de nos 
esvaziarmos dos rancores e ressentimentos, perdoando 

as pessoas que nos feriram.

“Não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, 
não recordeis mais as coisas antigas, porque eis que vou 
fazer obra nova, a qual já surge: não a vedes?” (Is 43, 18).

Quando a Sagrada Escritura nos diz para não lembrarmos 
os “acontecimentos de outrora”, não se trata realmente 
de esquecer, mas de não vivermos como escravos dos 
acontecimentos que, agora, não existem mais. Devemos 
car com o que foi bom e tirar proveito até mesmo dos 
erros cometidos para o nosso crescimento e 
amadurecimento. Trata-se, na verdade, de uma nova 
chance de recomeçar e de nascer de novo pela graça de 
Deus.

O melhor de tudo isso é que a nossa esperança tem 
nome: Jesus.

Ao esperar em Deus, o Espírito Santo nos faz alcançar o 
que de nenhuma outra forma conseguiríamos. Quando 
um homem espera em Deus nada mais é impossível para 

ele. Quando um jovem está cheio de esperança, 
consegue fazer coisas inacreditáveis. Quando marido e 
mulher têm esperanças nada pode destruir sua família, 
nem mesmo a morte. As pessoas permanecem numa 
família ou a ela retornam quando encontram dentro dela 
a esperança de poder recomeçar.

Desejo de todo o meu coração que este novo ano seja 
para você e toda a sua família um tempo de muita graça de 
Deus: tempo de esperança e tempo de renovação. Feliz 
Ano Novo!

1º de Janeiro: Dia Mundial da Paz 

Em 1967 a data foi instituída, tornando-se ocial, através 
do Papa Paulo VI, e entrou em vigor a partir de 1968.
O ano de 1968 foi de muita violência, marcado pela 
Guerra do Vietnã. Além dessa, outras guerras já tinham 
agredido o mundo, causando a morte de milhares de 
pessoas.

Há dois mil anos, os povos babilônicos comemoravam o 
início do ano em março, em agradecimento à chegada da 
primavera no hemisfério norte, época em que voltariam a 
plantar, cando conhecida como a época do reinício da 
vida. Porém, foram os romanos que escolheram o dia 
primeiro de janeiro como a data do Ano Novo, sendo 

inserida no calendário gregoriano em 1582.O dia 1º de janeiro é mundialmente conhecido como o 
Dia Mundial da Paz. 

Em 2018 o tema escolhido foi "Migrantes e refugiados: 
homens e mulheres em busca de paz". Em 2019, "A boa 
política está ao serviço da paz".
Para o ano de 2021 temos: “A cultura do cuidado como 
percurso para a paz”.

Jussara Barros (Mundo Educação)

A paz é um sentimento que temos quando mantemos 
uma relação harmoniosa com outras pessoas, causando 
um estado de tranquilidade e de não violência. É também 
um estado de quietude de um lugar, sem barulho, 
movimento e agitação.

Até hoje foram abordados 52 temas, expostos nos 
discursos dos papas durante a ceia de Natal. As questões 
lembradas  abordam assuntos  re lac ionados à 
solidariedade, conitos mundiais, pobreza, infância e 
adolescência, educação, direitos humanos, perdão etc.

Origem do Dia Mundial da Paz

Com isso, o Papa passou a escolher um assunto para ser 
lembrado especialmente nesta data, a m de tocar o 
coração das pessoas, tornando-as mais humanas e 

interessadas no bem comum, na paz entre os homens.
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Entre as doenças típicas do verão, a desidratação, 
hipertermia, intoxicação alimentar, lesões na pele como 
queimaduras e insolação por exposição solar e doenças 
respiratórias são as mais comuns.

O verão é uma época de férias para boa parte das pessoas 
e nos permite passar dias de descanso na praia, piscina e 
praticar atividades ao ar livre. No entanto, as 
temperaturas altas presentes nessa estação exigem que 
as pessoas tomem alguns cuidados para evitar o 
surgimento de doenças comuns devido ao calor. O alerta 
é da médica Verônica Bravo Dieguez, clínica geral da 
Apevo.

A dengue uma doença grave que é transmitida pelo 
mosquito Aedes Aegypti. Ela provoca sintomas como 
dores generalizadas, mal estar, manchas na pele, e febre 
alta, a qual pode evoluir para um quadro mais grave, 
conhecido como dengue hemorrágica. O verão, uma 
estação de chuvas e tempo quente, é muito propício para 
a reprodução e desenvolvimento do mosquito, que se 
desenvolve em águas limpas e paradas.

 

A inamação ou infecção dos ouvidos (otite) também faz 
parte do quadro devido ao acúmulo de água do mar ou da 
piscina no canal auditivo. A otite causa dores fortes, muito 
incômodo e até febre. Para evitar a otite, a orientação é 
não car muito tempo submerso na água e não mergulhar, 
caso já tenha percebido algum desconforto nos ouvidos.

Para evitar o contágio é preciso car de olho em vasos de 
plantas, garrafas PET, pneus, calhas e qualquer outro tipo 

de recipiente que possa acumular água da chuva. Além 
disso, o uso de repelentes e telas em portas e janelas 
também são medidas importantes.

 

As micoses são infecções causadas por fungos que 
aumentam bastante durante essa época do ano, 
normalmente nas regiões que costumam ser mais 
quentes e úmidas, pois são as que mais favorecem a 
reprodução dos micro-organismos.

 

Entre os sintomas dessa doença estão uma forte coceira, 
vermelhidão e ressecamento da pele. Para evitar, é 
preciso manter o corpo bem seco, especialmente nas 
regiões de dobras, como virilha, espaço entre os dedos e 
axilas.

Dengue: sintomas e prevenção

 Orientações para a terceira idade

As pessoas que fazem uso de diuréticos ou consomem 
cafeína e bebida alcoólica que estimulam as idas ao 
banheiro para fazer xixi devem car ainda mais de olho 
nos sinais de uma possível desidratação. “É importante 
não só beber líquidos, como também consumir legumes, 
frutas e verduras para repor esses nutrientes perdidos 
pela transpiração”.

A médica Verônica Bravo Dieguez, clínica geral da Apevo, 
explica que durante o processo de envelhecimento a 
quantidade de água no organismo diminui. “O mesmo 
ocorre com a sensação de sede. Ao juntar esses pontos 
com a maior exposição ao calor, sobe o risco de 
desidratação e perda de sais minerais”.

 

É indicado também evitar o uso de sapatos fechados por 
longos períodos, usar roupas leves e não compartilhar 
toalhas e outros objetos pessoais. Também é necessário 
car atento aos ambientes comunitários, como piscinas, 
banheiros e vestiários, onde a proliferação de fungos é 
aumentada.

 Micoses de verão

Além de evitar a exposição ao sol nos horários mais 
quentes, não podemos nunca nos esquecer do protetor 
solar.

Durante a exposição solar, as pessoas devem preferir os 
horários com temperaturas mais amenas, de manhã – das 
6h às 8h – ou à noite – após as 17h –, evitando os horários 
com maiores índices de radiação solar, até mesmo aos 
que mantêm uma rotina dentro de academias.

Todas as pessoas devem se cuidar durante o verão, mas os 
idosos devem redobrar os cuidados, pois estão mais 
sujeitos à desidratação e hipertermia, que é o aumento da 
temperatura corporal durante o calor. 

Doenças típicas de verão: os cuidados essenciais para a terceira idade  

Médica Verônica Bravo Dieguez

A avaliação médica é necessária 
porque muitas vezes a pessoa 
está com olho vermelho, vai à 
f a r m á c i a  e  d i z e m  q u e  é 
conjuntivite. “Pode ser uma série 
de doenças que causam olho 
vermelho e não são identicadas 
como conjuntivite. Entre elas, a 
crise de glaucoma, ceratite por 
herpes etc”, explica.

A conjuntivite funciona da mesma forma que um resfriado 
e as pessoas podem pegar várias vezes seguidas. Entre as 
recomendações para os pacientes durante o tratamento 
estão: não colocar a mão nos olhos, lavar as mãos com 
frequência, trocar diariamente roupas de cama e banho, 
usar utensílios de cozinha separados, evitar dormir na 
mesma cama, evitar abraço ou contato muito próximo, 
limpar secreções com soro e água limpa se tiver. 
“Tomando essas medidas é possível evitar que as pessoas 
na mesma casa se contaminem”, 
comenta.

 

O médico explica que são comuns as queixas da presença 
dos gânglios e a sensação de areia nos olhos das pessoas 
com conjuntivite. “O sistema imunológico tenta se 
defender da infecção e para isso alguns gânglios podem 
aparecer na região atrás da orelha, perto da mandíbula. O 
sintoma de sensação de areia é muito importante. Esse é 
um sintoma clássico e que se resume em coceira e 
vermelhidão. É o que dá o diagnóstico para os médicos”.

Os tipos de tratamento

Existem algumas ações para o tratamento da conjuntivite. 
Alguns prossionais cuidam em com colírio lubricante, 
soro siológico e compressa fria e aguardam a doença se 
manifestar. Existem outros casos que a prescrição médica 

é feita com colírio antibiótico ou colírio com corticoides 
ou anti-inamatórios para amenizar os sintomas e 
abreviar o curso da doença.
“Tem situações que são tratadas de forma sintomática e 
ou t r a s  s i t u ações  que  p rec i s am en t r a r  com 
medicamentos. É importante a avaliação do médico para 
poder denir o tratamento que ele vai seguir”, explica o 
oftalmologista.

As conjuntivites mais comuns são as virais e as 
bacterianas. Ele explica que os sintomas são comuns 
entre as duas, mas tem pequenas diferenças. 
“Basicamente causa vermelhidão nos olhos, coceira, 
irritação, dor e algumas pessoas tem fotofobia que é a 
sensibilidade à luz. Na conjuntivite bacteriana existe uma 
secreção amarelada ou esverdeada que não é comum nas 
conjuntivites virais. A viral tem pouca ou quase nenhuma 
secreção”.

 

Durante o verão, levamos as mãos nos olhos com mais 
frequência. Seja pelo suor que se intensica com as 
temperaturas, pela areia que voa com o vento na praia ou 
pelo cloro da piscina. A coceira chega e não medimos 
esforços para nos livrar do incômodo. Na maioria das 
vezes, as mãos não estão limpas e nesse momento as 
pessoas tem mais facilidade para a contaminação da 
conjuntivite.
A conjuntivite é uma doença contagiosa típica de verão e 
se caracteriza por uma inamação que recobre a parte 
branca do olho. Quando olhamos para o olho vemos o 
colorido que é a íris e a córnea. Toda a parte branca é a 
esclera. Por fora dessa parte branca existe uma 
membrana transparente que é a conjuntiva. A doença 
surge quando essa membrana se inama.

Durante o ano todo surgem conjuntivites com 
características diferentes. No verão, o contágio é maior 
porque as pessoas acabam levando mais as mãos nos 
olhos por causa do suor. “Quando o suor escorre as 

pessoas levam a mão nos olhos. Quando voa um pouco de 
areia da praia ou a pessoa entra na água do mar ou piscina, 
o olho arde e então passamos a mão. Apesar da água da 
piscina ser tratada com cloro, ela também pode se tornar 
um transmissor da doença”, comenta o médico.

Diferente do que muitos pensam, a contaminação da 
conjuntivite se dá pelo contato direto entre as mãos e os 
olhos. “As pessoas tem medo porque acham que estão 
numa sala e a conjuntivite vai pular no olho das pessoas, 
mas isso geralmente não acontece. O que acontece é: 
você tem conjuntivite, coça seu olho e toca em algum 
objeto como maçaneta de porta, celular, ou caneta e 
outra pessoa acaba se encostando naquele objeto e leva a 
mão aos olhos”, explica o oftalmologista parceiro da 
Apevo, Rodrigo Arcari.

Conjuntivite: casos da doença aumentam durante o verão 

Oftalmologista Rodrigo Arcari

País tem queda nos casos de Covid e aumento da Influenza H3N2 

A cidade de São Paulo liberou a vacinação contra a 
Inuenza para todas as pessoas.

Vacinação contra a Covid

Já em Votorantim, nenhum caso foi registrado pela 
Secretaria de Saúde do município (Sesa) até o nal de 
dezembro. A Prefeitura publicou uma nota em seu site, 
com dicas de prevenção. 

Enquanto as grandes cidades cancelaram as festividades 
de Réveillon e os municípios avançam com a vacinação 
contra a Covid-19, o surgimento de casos de subtipos da 
gripe Inuenza H3n2 preocupa os especialistas. 
Em grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, 
novos casos são diagnosticados diariamente. A gripe 
colocou as cidades das regiões de Sorocaba em alerta 
após o aumento no número de casos.
O atendimento de casos de gripe em Sorocaba aumentou 
mais de 200% na Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste 
nas últimas semanas. A Secretaria de Saúde ampliou o 
atendimento, mas por enquanto, a vacinação contra a 

doença segue suspensa na cidade por falta de doses. 

A vacinação no país contra a Covid-19 está avançando. 
Até o dia 30 de dezembro (fechamento desta edição), 

75,47% da população foi imunizada com uma das doses 
necessárias. O total de pessoas que estão totalmente 
imunizadas, que receberam duas doses ou a dose única 
chegou a 66,89%.
A vacinação em Votorantim está ocorrendo em livre 
demanda, sem a necessidade de agendamento, nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS). 
Do início da pandemia do coronavírus – em março de 
2020 - até o dia 27 de dezembro, a cidade registrou 533 
mortes pelo vírus. O total de recuperados até a mesma 
data era de 12.711. Os casos registrados da doença na 
cidade chegaram a um total de 13.259. 



O jornal de janeiro trouxe uma matéria sobre o 
surgimento de uma “pneumonia misteriosa” que havia 
sido registrada há mais de um ano em Wuhan, na China. 
De acordo com um artigo publicado na The Lancet – 
revista cientíca de maior relevância no mundo, o 
primeiro paciente a ter sintomas do vírus foi identicado 

no dia 1º de dezembro de 2019. Trinta dias depois, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) recebeu o 
primeiro alerta sobre a doença, que causa febre, tosse 
seca e graves problemas respiratórios, bem parecidos 
com a pneumonia.
O vírus se espalhou pelo mundo. No Brasil, o primeiro 
caso de coronavírus foi conrmado no dia 26 de 
fevereiro e, até o dia 6 de janeiro, foram registrados 
7.873.830 casos e 198.974 mortes no país.
Sem registrar nenhum caso na época, a prefeitura de 
Votorantim (até então governada por Fernando de 
Oliveira Souza) decretou estado de emergência no 
município no dia 19 de março de 2020. A principal 
medida do decreto nº 5.903 era evitar o corte no 
fornecimento de água e energia elétrica na cidade pelo 
prazo de 90 dias.
Dois dias depois (21 de março), o decreto foi alterado 
seguindo a determinação do governador do estado de 
São Paulo, João Dória. Começava, então, no dia 24 de 
março, a quarentena. No mesmo dia, a prefeitura 
também informou que investigava sete casos suspeitos 

de infectados pelo coronavírus.
Em Votorantim, o primeiro caso foi conrmado no dia 31 
de março e, no dia 2 de abril, a primeira morte pela 
Covid-19. Em quase dez meses, a cidade somou 4.227 
casos de infectados e 117 óbitos (os últimos dados foram 
divulgados no dia 6 de janeiro). Atualmente, a cidade está 
na fase amarela do “Plano São Paulo” de exibilização 
econômica, elaborado pelo governo estadual.

Retrospectiva4

Janeiro de 2022

No mês em que completou 29 anos de fundação 
(fevereiro), a Apevo retomou os sorteios mensais 
realizado com empresas parceiras. Cinco associados, 

que pagaram as mensalidades da associação em dia, 
foram contemplados com os brindes.

Aparecido Ribeiro Brito ganhou uma limpeza dentária da 
Gou Odonto; Cristiane Mara Sentelhas foi contemplada 
com um óculos de sol das Óticas Único; Elaine Aparecida 
Freire de Almeida foi sorteada com uma design de 
sobrancelha do Studio A Apevo; Izilda Kill de Melo 
ganhou uma sessão com a massagista da Unidade de 
Saúde Apevo; e, Lucila Leite Arcanjo Doles, uma sessão 
com a podóloga da associação.

Como concorrer

Para concorrer aos prêmios, é necessário estar em dia 
com as mensalidades da Apevo. Na hora do pagamento, 
o associado recebe um cupom que deve ser depositado 
na urna localizada na recepção da associação. 
O sorteio é feito no primeiro dia útil do mês e o 
contemplado é contatado via ligação telefônica por uma 
colaboradora da Apevo. Informações pelo telefone da 
associação: (15) 3243-2410. 

Pandemia: há um ano foi registrado o surgimento de uma “pneumonia misteriosa”

JANEIRO

No mês de fevereiro, o Jornal da Apevo lembrou os mais 
de 20 anos do Departamento de Turismo da associação. 
Desde sua fundação, em 1992, a Apevo busca oferecer 
momentos de lazer e descanso para seus associados e 
dependentes. Foi pensando nisso que, há mais de 20 
anos, a associação conta com um Departamento de 
Turismo.

“Desde que me tornei responsável pelo Turismo, 
acompanho de perto a necessidade dos turistas. Procuro 
ouvir sempre quais são suas opções de destinos, em quais 
lugares gostariam de ir novamente, no que a Apevo pode 
melhorar, entre outros tópicos que levam até mim”, diz. 
De acordo com Viviane, os destinos mais pedidos e que 
não podem faltar na programação do Turismo são: Maria 
Fumaça, Holambra e Águas de Lindoia.

Além dos passeios tradicionais, a associação também 
procura oferecer destinos inéditos. Em 2020, apesar da 
pandemia do coronavírus (Covid-19), a Apevo levou os 
turistas para o Thermas Water Park, em São Pedro e 
Poços de Caldas, em Minas Gerais, destinos nunca 
visitados pela associação.

Entre os diferenciais do Turismo da Apevo estão os 
preços acessíveis, facilidade no pagamento e refeições 
inclusas. A associação oferece atendimento diferenciado 
em prol dos seus associados e dependentes. 

Anualmente são realizadas mais de dez viagens, para 
destinos variados, podendo ser de passeios de um dia ou 
excursões aos nais de semana. Os grupos são 
acompanhados pela coordenadora do setor, Viviane 
Marteletto Padilha – que é responsável pelo Turismo há 
quase seis anos. O setor foi reformulado em 2019.

Diferenciais do departamento

Em muitas agências de viagem, a alimentação é por conta 
dos turistas. Sendo assim, os pacotes da concorrência 
podem parecer mais baratos, mas na prática não é. Com 
um preço justo e acessível, a Apevo consegue incluir café 
da manhã e almoço nos pacotes de viagem para que os 
turistas só pensem em se divertir e gastar com 
lembrancinhas.Os pagamentos dos pacotes podem ser 
parcelados via cartão de crédito (com taxa) ou boleto 

bancário, sendo o último vencimento 15 dias antes da 
data da excursão. Em casos de cancelamento com 
antecedência, a associação ressarce os turistas.

Turismo da Apevo promove viagens há mais de 20 anos
FEVEREIRO

Butantan e Sinovac solicitam autorização para uso emergencial da vacina

Águas de Lindoia é um dos destinos mais procurados pelos turistas

Associados são contemplados em “Show de Prêmios” mensal
MARÇO

Aparecido Ribeiro Brito e Juliana Oliveira (Apevo) Andréa Tozi (Apevo) e Izilda Kill de Melo
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Dia 24 de março de 2020 o governador João Dória decretou a quarentena



A sioterapeuta Fabiana Ferreira entrou na equipe de 
sioterapeutas da Unidade de Saúde Apevo em abril de 
2021. A contratação da prossional fez parte do objetivo 
de aumentar os atendimentos na Unidade de Saúde. Os 
atendimentos são às segundas-feiras, das 13h30 às 17h e 
as quintas-feiras, das 8h às 13h.

A ventosaterapia é um tipo de tratamento natural no qual 
são usadas ventosas para melhorar a circulação sanguínea 
em um local do corpo. Para isso, as ventosas criam um 
efeito de vácuo, que suga a pele, resultando em um 
aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos no exato 
local.
Associados e dependentes da Apevo possuem descontos 
especiais no atendimento com a prossional. Os 
agendamentos podem ser feitos diretamente na Unidade 
de Saúde, na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro de 
Votorantim ou pelo telefone (15) 3353-9800.

Fabiana realiza RPG, sioterapia ortopédica, massagem e 
ventosaterapia.
O RPG é um tipo de sioterapia que reeduca a postura. 
Corrige não só as lesões, como também reeduca o 
paciente sobre como se posicionar de forma correta – e 
isso é essencial para prevenir o surgimento de outros 
problemas. Já a sioterapia ortopédica tem como objetivo 
tratar disfunções osteoarticulares e tendíneas, sejam elas 

resultado de traumas, fraturas, lesões por esforços 
repetitivos ou associadas a patologias ortopédicas.
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Unidade de Saúde conta com o atendimento de mais uma fisioterapeuta 

ABRIL

Fisioterapeuta Fabiana Ferreira

Apevo Vida: academia de musculação foi inaugurada em 3 de maio 
MAIO

Em junho de 2021, o Jornal da Apevo noticiou as 
melhorias que foram realizadas na Colônia de Férias de 
Ilha Comprida, litoral de São Paulo. Entre as novidades, o 
destaque foi a nova recepção da colônia, que passou a 
contar com dois colaboradores no auxílio aos turistas.

A colônia de férias da Apevo também recebe não 
associados, porém, associados e dependentes possuem 
descontos especiais em suas estadias. As reservas são 
feitas presencialmente na sede da associação, na rua 
Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim.

A colônia de férias localizado na avenida Beira-mar, possui 
dez apartamentos, equipados com camas de casal, de 
solteiro, beliches ou treliches, cômodas, fogões, mesas, 
geladeiras, microondas, armários de cozinha, varais 
móveis e ventiladores de teto. As cozinhas também 
possuem utensílios para preparação de refeições. Quem 
se hospedar na colônia de férias deve levar roupa de 
cama, mesa e banho.

Os apartamentos têm capacidade para 5, 6 ou 10pessoas. 
O mais procurado pelos associados é o número 7, pois 
tem dois quartos e sala com sofá e televisão. Na praia, os 
hóspedes podem contar com um serviço de aperitivos, 
lanches e bebidas de um quiosque em frente ao prédio da 
colônia.

Informações pelo telefone (15) 3243-2410 ou 99173-
3316.

Melhorias: colônia de férias de Ilha Comprida tem nova recepção
JUNHO

Na época foi contratado um personal como responsável 

pela inscrição dos novos alunos, pela confecção das 
carteirinhas e pelos planos de aula.

A academia possui mais de 30 equipamentos de 
musculação, incluindo bicicleta e esteira ergométrica, 
halteres, entre outros; elevador de acesso; banheiro 
adaptado para pessoas com deciência; armário; catraca; 
ventiladores; sistema de som e espelhos. 

“Estamos ansiosas com a inauguração da Apevo Vida e 
esperamos que nossos associados e dependentes 
usufruam de mais um benefício voltado a área da saúde. 
Temos o objetivo é promover melhorias na qualidade de 
vida do nosso público”, declarou Daniel Sentelhas, 
presidente da Apevo.

Em maio de 2021, a academia da Apevo, a Apevo Vida, foi 
inaugurada. Devido à pandemia, a inauguração do espaço, 
que aconteceu no dia 3, não contou com uma solenidade. 
Os associados e dependentes zeram suas inscrições e 
assim que o Plano São Paulo permitiu, as aulas tiveram 
início, tomando todos os cuidados necessários para evitar 
aglomerações, além do uso de máscaras e álcool gel 
obrigatórios.

A Apevo Vida ca na rua Antônio Fernandes, 147 - Centro 
de Votorantim. A academia funciona de segunda à sexta-
feira, em dois horários: das 7h às 10h e das 15h às 20h. O 
professor Márcio Antonio, que dá aulas de ginástica na 
Apevo há anos, a partir de 17 de janeiro estará à frente da 
Apevo Vida. 

Fachada da Apevo Vida Academia possui mais de 30 equipamentos Atividades serão retomadas dia 17 de janeiro 

Ilha Comprida ca no litoral Sul do estado de São Paulo

Colônia agora possui recepção para melhor atender os turistasColônia de Férias da Apevo, em Ilha Comprida Apartamentos são equipados para oferecer comodidade aos turistas

F
o

to
: 
M

ô
ni

ca
 N

o
va

es



No nal do primeiro semestre de 2021, devido ao avanço 
da vacinação contra Covid-19 e a mudança de fase do 
Plano São Paulo, o Departamento de Turismo da Apevo 
apostou em um futuro promissor com relação às viagens 
de 2022. A associação cou otimista com a retomada dos 
passeios e preparou novidades para agradar o público 
associado.
“A Apevo está buscando trazer novos passeios para os 
associados. Estamos criando uma programação com 
lugares novos e alguns lugares já visitados, mas aqueles 
que eles pedem para voltar, como Ubatuba”, declarou 
Viviane Marteletto, coordenadora do departamento. 
A prossional mantém uma relação próxima com os 
associados que viajam com. Apevo e recebe mensagens 
diariamente das pessoas. “Muitos perguntam como 
estou e dizem que estão com saudades de viajar. A 
associação cria um clima familiar muito gostoso nas 

viagens e o pessoal se sente acolhido”, comentou. 
Devido à pandemia, quase toda a programação de 
viagens do primeiro semestre de 2021 teve que ser 
suspensa, mas para o segundo semestre três passeios 
puderam ser realizados. Os turistas da Apevo visitaram a 
cidade mineira de Poços de Caldas em novembro. Em 
dezembro, zeram o tradicional passeio de Maria 
Fumaça e também viajaram para Aparecida do Norte.

Para 2022, o Departamento de Turismo criou uma 
programação que agrada todos os gostos. O primeiro 
deles será em fevereiro e o destino será o Thermas 
Water Park, localizado em São Pedro (SP). 
A programação de viagens do primeiro você confere no 
quadro abaixo. Informações pelo WhatsApp (15) 99605-
3037 ou telefone (15) 3243-2410.

A Apevo realiza passeios há mais de 18 anos e o 
diferencial do setor de Turismo é que os passeios são 
totalmente pensados no público da terceira idade. 
“Como nosso público maior é de aposentados, 
escolhemos lugares com bastante acessibilidade e 
roteiros menos cansativos. Outro diferencial é que 

optamos por oferecer pacotes com pensão completa, 
além de toda a atenção e carinho com os quais eles 
merecem ser tratados”, disse Viviane.

Viajar com a Apevo é tradição

Todas as viagens realizadas pela Apevo possuem seguro 
viagem. Em caso de qualquer acidente, a pessoa será 
atendida em um hospital particular da região. “Prezamos 
pelo conforto dos associados e cuidamos para que eles 
realizem viagens tranquilas e que voltem com excelentes 
recordações”, completou a coordenadora do 
departamento.
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O Jornal da Apevo preza pela qualidade da informação 
que é levada para o leitor. Com a pandemia, o jornal 
buscou formas de auxiliar as pessoas no enfrentamento 
da doença. Em julho, a nutricionista da Apevo, Janaína 
Matteis, escreveu um artigo com dicas de nutrição para 
essa época. A prossional deu dicas de alimentos 
saudáveis e que cabem no bolso do consumidor. Conra 
as orientações.  

Janaína Matteis
 

Uma das grandes diculdades na maioria dos lares hoje 
em dia é conseguir realizar compras que contenham 
somente alimentos saudáveis na lista. Isso se deve, muitas 
vezes, por motivo de desemprego, queda da renda 
familiar e por causa dos preços elevados dos alimentos, 
infelizmente.

CRN 50.165

Ainda falando de 
a l i m e n t a ç ã o 
preventiva, é uma 
forma saudável e 
nos oferece um 
reforço ao nosso 
s i s t e m a 
imunológico, pois 
n o s  f o r n e c e 
vitaminas A, C, E, 
D, do complexo B 
entre outras. Só 
assim poderemos 
proteger nosso 
o r g a n i s m o ” .

Hoje todas as faixas etárias preocupam, pessoas mais 
jovens estão cada vez mais cando doentes e 
contaminando outras pessoas. De forma geral todos 
precisam ter uma alimentação mais saudável e 
equilibrada, com maior quantidade de vegetais, carnes 
magras, ovos, leite e derivados.

“A nutrição tem um papel essencial na vida de todos nós, 
pois uma alimentação saudável e equilibrada nos deixa 
longe de muitas doenças. Nos tempos atuais, em que 
vivemos uma pandemia, os cuidados devem ser 
redobrados, desde o que pedimos no sistema delivery 
como as compras que realizamos e levamos para casa.
Legumes, verduras, frutas, ovos são alimentos que não 
podem faltar na nossa mesa e devemos evitar ao máximo 
os alimentos processados que contribuem para piora da 
saúde e com comorbidades como diabetes, hipertensão 
e obesidade, que são doenças preocupantes diante do 
vírus da Covid-19.

Uma boa solução para substituição é sempre procurar 
alimentos da safra, ou seja, da época. Entre os alimentos 
da época as opções são: abóbora seca, cabotiá, 

abobrinha, batata doce, berinjela, cenoura, almeirão, 
agrião, brócolis, alho poró, laranja lima, kiwi, carambola e 
tangerina.

Sabemos que para ter uma alimentação equilibrada, 
primeiro precisamos conhecer claramente nossos 
hábitos alimentares procurando o auxílio de um 
prossional nutricionista, pois ele está apto a realizar seus 
cálculos nutricionais.
Não é por que estamos vivenciando todos esses 
problemas que não devemos cuidar da saúde; ao 
contrário, nossa saúde é e precisa ser a nossa prioridade.

Perda de peso na pandemia

Claro que na pandemia é possível perder peso, mas o fato 
de estarmos mais tempo em casa pode prejudicar, pois a 
atividade física aliada à dieta oferece um resultado mais 
rápido e positivo para a perda de peso. Portanto, o auxílio 
de um nutricionista é importante nesse processo.

 

 Substituição dos alimentos

Esses alimentos quando são consumidos com frequência 
oferecem um aporte essencial de nutrientes que auxiliam 
e melhoram a nossa imunidade. Todos os alimentos 
naturais (da feira mesmo) são imprescindíveis para 
manutenção ou recuperação da nossa saúde.

Agora vamos a alguns exemplos de alimentos e 
substituição. A linguiça pode ser trocada por ovos 
coz idos ,  omelete ,  ovos  f r i tos .  Hambúrguer 
industrializado por hambúrguer de carne moída feito em 
casa. Queijos amarelos e bacon por ovos mexidos e 
queijo minas ou minas light.

Nutricionista parceira da Apevo

Nutrição em tempos de pandemia: esteja atento
JULHO

Apevo prepara programação especial de viagens e passeios para 2022
AGOSTO



No jornal de outubro, o destaque foi uma matéria sobre a 
importância do canto na vida de muitas pessoas, com 
destaque para as aulas de Canto Coral da Apevo.
“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 dez anos.
De acordo com o professor e regente Luis Gustavo 
Laureano, cantar também diminui o stress, melhora a 
capacidade pulmonar e ativa o sistema cardiovascular. 
“Quando cantamos, trabalhamos os músculos 
abdominais e faciais. Quem investe em um canto 
consciente e respeita seus limites e percepções 

individuais, associado aos cuidados relacionados à saúde 
vocal, tem muitos ganhos físicos e emocionais”, 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, o pertencimento, a postação da voz e a 
respiração.
 

O canto, segundo especialistas, pode ser um aliado no 
combate à depressão, ansiedade, Mal de Alzheimer e 
mau humor. “Manter o idoso em uma atividade que o faz 
sentir o mesmo vigor da juventude e é uma das melhores 
formas 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 no 
combate da depressão, ansiedade, Alzheimer e mau 
humor”, arma o professor Luis Laureano.

O canto no combate aos problemas emocionais

“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.

 

Atividades com música desenvolvem a percepção e 
sensibilidade auditiva e elevam o humor, as boas 
sensações e, muitas vezes, boas lembranças. A música 
reage positivamente no cérebro e provoca reações 
positivas no corpo físico e mental.

Aulas de canto coral são oferecidas às terças-feiras na Apevo
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Opinião médica

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 Lecy de Campos. “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”, 
armou.

 

Quem caminha há mais tempo ganha inúmeros 
benefícios. É o caso de Evandro Augusto Silvério, que 
caminha diariamente e também faz corrida. “Faço 
caminhada de segunda a sábado há 3 anos. Sinto muitos 
benefícios na saúde física, mas também na saúde mental e 
física. 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”.

A médica geriatra da Apevo, Elaine Ruzzante, explicou 
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”, 
disse.

 

Segundo a médica, a atividade física dever ser feita com 
regularidade para se 
obter os benefícios. 
“Deve ser feita com 
regularidade de 3 a 5 
vezes por semana pelo 
menos 30 minutos. 
Antes das caminhadas, 
a alimentação deve ser 
leve”.  

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”.

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.

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: ganho de peso 

inexplicável, desaceleração dos batimentos cardíacos, 
intestino preso, menstruação irregular, diminuição da 
memória, cansaço excessivo, dores musculares e 
sonolência excessiva.

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. “No caso do 
hipotireoidismo, será feita a reposição do hormônio 
tireoidiano e no caso do hipertireoidismo, a produção da 
tireoide é acelerada, o tratamento dado será diferente”. 

E m  n o v e m b r o ,  o 
Jornal da Apevo fez 
um alerta sobre as 
doenças da tireoide 
q u e  p a s s a m 
d e s p e r c e b i d a s  e 
demoram pra ser 
d i a g n o s t i c a d a s . 
Conra a matéria:

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.

Como anda a sua 
tireoide? Quando foi a 
última vez que fez um 
exame de rotina para 
detectar alterações na 
t i reo ide?  Quando 

camos doentes, quase nunca lembramos em prestar 
atenção se temos algum problema no funcionamento 
dessa glândula. 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.

De acordo com a médica Natál ia  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”.

Com a retomada do comércio e as novas medidas do 
Plano São Paulo, salão de eventos da Apevo reabriu para 
locação no mês de setembro. Eventos sem aglomeração 

com como aniversários,  reuniões,  bat izados, 
casamentos, confraternizações e cursos podem ser 
realizados no local, seguindo os protocolos de prevenção 
contra coronavírus determinados pelo Ministério da 
Saúde.  

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. Em 2020, foi realizada uma revitalização 
em todo o piso do salão. Quem tiver interesse em alugar 
o salão deve ir diretamente à associação para a consulta 
de valores. O salão de eventos da Apevo está localizado 
na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro – Votorantim.

Hoje em dia, o espaço também é utilizado para as aulas 
de dança e de canto coral oferecidas pela associação. Em 
dezembro de 2021, o espaço sediou o 3º Bazar da Equipe 
do Bem de Sorocaba.

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.

Salão de Eventos reabre após reavaliação do Plano São Paulo

Associadas durante prática da caminhada

SETEMBRO

Canto Coral: saiba o que a sua voz pode fazer por você
OUTUBRO

Doenças silenciosas: como o funcionamento da tireoide afeta a saúde
NOVEMBRO

Caminhada: atividade física é recomendada no combate ao sedentarismo
DEZEMBRO

Salão de Eventos tem estrutura completa e capacidade para 260 pessoas 

Médica Natália Rodrigues



O mês de dezembro foi agitado para o Coral da Apevo. O 
grupo participou de diversas apresentações em 
Votorantim e na região para celebrar o Natal. A 
experiência exigiu muita dedicação dos coralistas.

Outra coralista, Miriam Gomes, se sentiu realizada com a 
experiência. “Estou feliz por ter tentado dar o meu 
melhor e por estar rodeada de pessoas boas e do bem. 
Vivemos muitos momentos felizes no Coral da Apevo”.

“Me senti desaado. Com toda limitação técnica e vocal e 
com todo o cansaço, nosso professor, nosso mestre, 
conseguiu extrair de cada um, o melhor. É muito 
graticante fazer parte desse momento especial”, 
comentou o aluno coralista Sérgio Vieira.

Informações sobre aula experimental, valores e matrícula 

podem ser consultadas na sede da Apevo, na rua Antônio 
Fernandes, 50 – centro – Votorantim ou pelo telefone 
(15) 3243-2410.

8 Apevo Acontece
Janeiro de 2022

O Departamento de Turismo da Apevo realizou dois 
passeios no mês de dezembro: no dia 4, o grupo de 46 
turistas fez o tradicional passeio a bordo da Maria Fumaça 
- locomotiva a vapor que vai de Campinas a Jaguariúna. 
Durante o passeio, os turistas visitaram a Galeria Center 
Louças e puderam fazer compras na cidade de Pedreira.
O segundo passeio foi no dia 11 de dezembro, para a 
Basílica de Aparecida do Norte, localizada em Aparecida 
(SP). O grupo de 45 turistas participou da missa na basílica 
e fez visita ao local. Todas as fotos dos passeios estão na 
p á g i n a  d o  Tu r i s m o  d a  A p e v o  n o  F a c e b o o k 
(www.fb.com/TurismoApevo).
O Departamento de Turismo da Apevo prepara uma 
programação intensa para esse ano. Informações pelo 
Telefone (15) 99605-3037.

Turismo: Maria Fumaça e Aparecida marcam dezembro

Juliana, David, Jair, Anne Rafaelli e Gloria Sunta Ivonilda Gomes Oliveira e Antônio de Oliveira

A academia de musculação da Apevo, a “Apevo Vida”, 
retornará suas atividades nesse mês de janeiro, com 
novidades. O professor Márcio Antonio assumirá as aulas 
de Musculação e Ginástica Funcional, juntamente com a 
professora Viviane Martins.
O professor Márcio já ministra as aulas de ginástica da 
associação há anos e, a partir do dia 17 de janeiro, estará 
respondendo pela Apevo Vida, que irá funcionar de 
segunda a sexta, das 7h às 12h e das 16h às 20h.
Informações sobre aula experimental, valores e matrícula 
podem ser consultadas na sede da Apevo, na rua Antônio 
Fernandes, 50 – centro – Votorantim ou pelo telefone 
(15) 3243-2410.

Academia Apevo Vida retoma atividades com novidades 

Academia volta a funcionar no dia 17 de janeiro

O valor da mensalidade da Apevo foi reajustado para 
2022, passando de R$ 16 para R$ 18. O valor é atualizado 
anualmente.

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 associação criou uma promoção para aqueles que 
acertarem o valor de suas mensalidades até o dia 31 de 
janeiro de 2022. Até a data o valor será de R$ 16. Caso o 
associado pague 10 parcelas, terá direito a mais 2 parcelas 
pagas, quitando assim o ano de 2022.

Mensalidade da Apevo tem valor
atualizado para 2022

Coral da Apevo fez diversas apresentações natalinas em dezembro 

Coral da Apevo se apresenta na Cantata de Natal Solidária

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)

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

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.  

A Colônia de Férias da Apevo em Ilha Comprida (litoral 
de SP) está aberta para locação em 2022, inclusive 
feriados e pacotes especiais de Carnaval e Ano Novo.

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 
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.

Colônia de Férias de Ilha Comprida está aberta para locação  

Colônia de férias oferece conforto e sossego para os hóspedes

Apevo comemora 30 anos em fevereiro 
com muitas novidades aos associados 

Para dar início às festividades, a próxima edição do Jornal 
da Apevo será feita em papel especial e nele será lançado 
um selo ocial que irá acompanhar a publicação por todo 
o ano. A publicação será encartada e enviada como 
cortesia para todos os associados que são assinantes do 
Jornal Cruzeiro do Sul.

A partir de fevereiro, mês em que completa 30 anos de 
fundação, a Apevo irá realizar uma série de atividades e 
programações em comemoração à data.

Um café da manhã especial também será oferecido aos 
associados (em data a ser conrmada), além de várias 
atividades em seus diversos setores. “Será um ano 
marcado por diversas atividades especialmente voltadas 
aos associados, que são nossos principais convidados 
para essas festividades”, disse o presidente interino, José 
Carlos Ferreira. 


