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Desde que assumiu o cargo na diretoria da Apevo, Eliseu 
dedica-se à função e acredita que essa dedicação é fruto 
da facilidade que tem em lidar com as pessoas. “Por onde 
passei, na minha trajetória, o ser humano foi sempre 
recebido abertamente. E na Apevo não é diferente. Eu 
estou em uma fase da minha vida que posso me dedicar a 
isso com ainda mais tranquilidade e oferecer esse 
diferencial aos associados é muito valioso para ambas as 
partes”, nalizou. 

A Apevo comemora, no dia 7 de fevereiro, 30 anos de 
fundação. Nesse período, passou por diversas fases, 
diculdades e conquistas que ajudaram a construir sua 
história. 

A função de diretor administrativo da entidade é algo 

novo na vida de Eliseu, que trabalhou por muitos anos 
como

Esse diferencial, na visão de Eliseu, já é parte do seu 
cotidiano e é algo que considera normal. “Penso que 
acolher e ouvir as pessoas faz parte da minha função e isso 
não exige muito de mim. É o mínimo que podemos fazer 
especialmente com os nossos associados, que merecem 
serem ouvidos em seus anseios e dúvidas”, disse. 

No nal de 2021 ele encerrou o ciclo da sua história de 
arbitragem do futsal de Sorocaba e região, como árbitro 
de renome na L isofus ,  Federação Paul i s ta  e 
Confederação Brasileira. Há dois anos já tinha anunciado 
sua saída do futebol de campo, deixando o comando da 
Associação Sorocabana de Árbitros (ASA).

Diferentes gestões ajudaram a consolidar o nome da 
associação e seus trabalhos em favor dos aposentados. 
Cada uma com suas características e modo de pensar. 

Sobre esse atendimento qualicado, é necessário 
mencionar a atuação do diretor administrativo, Eliseu 
Sentelhas. Qualquer pessoa que visite a Apevo poderá 
observar o tratamento dispensado aos associados e às 
pessoas em geral. “Trabalho na sala em frente a do 
diretor Eliseu. Fico impressionada de ver o entra e sai da 
sala dele e muito admirada de ver como ele trata as 
pessoas. Seja associado, funcionário ou uma pessoa de 
fora, ele sempre recebe muito bem”, arma Aline 
Acquaviva, colaboradora da Apevo.

projetista e se aposentou como chefe de manutenção, 
além de ter atuado por 40 anos como árbitro de futebol. 
A carreira soma também a função de diretor de árbitros, 
com mais de 100 ociais de arbitragem de Futsal e 
Futebol.

Desde que a atual gestão tomou posse - em março de 
2019, seus diretores se preocuparam em reorganizar o 
sistema de contabilidade e promoveram uma verdadeira 

mudança administrativa na Apevo. Mas, além desse 
trabalho, é preciso destacar a disponibilidade e o 
empenho de cada um dos atuais diretores da associação 
no tratamento dado aos associados, ainda mais com 
todas as diculdades enfrentadas no período de 
pandemia. 

Instagram: @programapanapana | Facebook: 
Programa Panapaná

Objetivo do programa

Diante das incertezas de um início de união conjugal ou, 
ainda, de uma crise conjugal instaurada, sem saber que 
rumo tomar nas várias áreas da vida em família, o 

Programa Panapaná busca, de forma colaborativa, 
prossionais que irão trabalhar com seus conhecimentos 
especícos atendendo de forma ampla os participantes, 
com propósito sistêmico, cada um no âmbito de suas 
funções. Terapeuta, advogado(a), economista, 
psicólogo(a), mediador(a), psicanalista, contador(a), etc, 
o prossional que surgir a necessidade para cada 
participante.

Rua Fernando Silva, 190, Premium Ofce, Jd. Astro -  
Sorocaba

Consiste em 10 encontros, sendo 3 sessões de terapia, 3 
consultas jurídicas, 3 consultas de educação e 
planejamento nanceiro e 1 encontro com as 3 
prossionais, de forma colaborativa, em conjunto para 
avaliar e concluir o caso trazido pelo participante do 
Programa.

Contato: (15) 99141-3814 (Esperanza)

Trazer autoconhecimento, crescimento e fortalecimento 
nas relações interpessoais, com transformações positivas 
no convívio familiar de forma apoiada e com informações 
para decisões mais conscientes, além de soluções para as 
crises, a m de, diante do intenso dinamismo que ocorre 
dentro dos sistemas familiares, propiciar uma estrutura 
melhor para as diversas mudanças geradas dentro do 
convívio relacional, seja para iniciar um relacionamento, 
seja para mantê-lo ou, ainda, para rompê-lo.

Site: www.programapanapana.com.br
 

Como acontece o processo de atendimento? 

A decisão do rompimento conjugal traz muitos conitos 
internos e externos. Para os envolvidos elaborarem, o 
empenho para lidarem com as diculdades advindas é 
extremo e complexo. 

O momento da separação, quando se percebe que não há 
mais o que fazer com o outro e nos encontramos só para 
denir, decidir, realinhar, modicar, organizar toda uma 
estrutura antes inviolável, no nosso íntimo a sensação é 
devastadora, negação, desabono de intensos e novos 
sentimentos difíceis e penosos que nos transborda 
trazendo confusão e instabilidade emocionais. Surgem 
questionamentos relacionados ao casal tipo, onde foi que 
eu errei? Será que tenho que mudar? Posso voltar ao 
começo de tudo? Não fui suciente para mantermos 
juntos? O que faço? Quem poderá me ajudar? Como 
fazer? O que vai acontecer? São inúmeras as questões nos 
fazendo nadar num oceano de sentimentos à deriva.

Diante do contexto visa dar suporte e acolhimento para 
homens ou mulheres recém envolvidos em divórcios e 
dissoluções de união estável e em fase de ruptura do 
relacionamento, de forma colaborativa. Este suporte foca 
nos três principais pilares que congura uma família, 
mesmo com a ruptura, pois há uma mudança, mas estes 

continuam a sustentar através da parentalidade haja vista 
ser uma aliança inquebrável, quando os lhos existem. O 
campo emocional, o campo jurídico e o nanceiro, todos 
eles não se rompem nas relações de família, há sempre 
mudanças, mas não o rompimento. O casal se separa, 
mas  es tá  l i gado emoc iona lmente  aos   lhos , 
nanceiramente precisa dar sustentação e juridicamente 
estará formatando dentro da legalidade as relações com 
estes. 

O Programa Panapaná visa, juntamente com os 
envolvidos, elaborar com orientação, planejamento, 
empenho e segurança as diculdades advindas.

O processo de separação leva tempo, é lento e exige 
disposição para vivenciar as fases, redenindo papéis 
entre os envolvidos, cônjuges, companheiros, família, 
lhos.

As dores de um rompimento conjugal e suas 
consequências, quando não assistidas e elaboradas, nos 
fazem deparar-se com fragilidades, instabilidades 
emocionais, desequilíbrios que afetam o físico, dores, 
sofrimentos comparados ao luto de quando perdemos 
alguém para a morte. Tudo isso é vivido intensamente em 
todas as etapas até que o indivíduo consiga reconhecer e 
buscar na força, na esperança e coragem para retomar os 
desaos presentes com a nova estrutura de vida.

Idealizado pelas prossionais Evelin Michelacci (advogada 
e mediadora), Esperanza Pinheiro (terapeuta e 
mediadora) e Kesia Kupper (economista pós graduada), o 
programa nasceu com a visão de buscar qualidade de vida 
nas diversas dinâmicas familiares e não poderia deixar de 
abordar também o apoio na preparação para a formação 
da família. “São inúmeras as questões que um casal 
enfrenta quando estão decididos a se unirem pelo 
casamento ou mesmo, sem a legalidade, ou seja, numa 
união estável. Então, seja para casar, seja para enfrentar 
crises conjugais, seja para separar, quando as partes estão 
orientadas, há uma maior segurança e serenidade para 
enfrentar as transformações advindas deste novo ciclo”, 
explicam as prossionais.
As prossionais atuam também quando há a intenção e 
planejamento para o casamento, com orientações básicas 
para que o casal dê início a uma relação com segurança e 
respaldo necessários. 

Apevo 30 anos: há muito o que se comemorar!  
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Presidente Interino da Apevo
José Carlos Ferreira 

Assim, com a equipe unida, podemos dizer que estamos 
preparados para comemorarmos o trigésimo aniversário 
da associação, brindarmos seus signicativos avanços nos 

atendimentos e melhorias aos nossos associados, e 
desejarmos que - ano a ano - a associação se consolide e 
ofereça novos benefícios ao público, promovendo assim 
o sentimento de orgulho entre os associados que conam 
e prestigiam os trabalhos da Apevo.

Como sempre, a comunicação online ou impressa, 
impera para dar transparência aos trabalhos e a 
informação precisa das atividades desenvolvidas para os 
atendimentos às pessoas.

Destaco também o senhor Aristides Vieira Fernandes, 
que presidiu a associação por vários mandatos.
Vale lembrar que juntamente com os citados, outros 
tantos colaboradores prestaram e prestam um grande 
trabalho para a associação.

Em todos os momentos, a atuação dos colaboradores 
(quadro funcional) tem sido de grande importância, pois 
eles proporcionam além dos bons serviços prestados, a 
ligação direta entre as diferentes áreas com os 
associados.
A associação continua forte e reconhecida pelo papel que 
exerce perante a comunidade.
Atualmente a Apevo, busca consolidar a sua presença 
perante a sociedade e almeja o crescimento do quadro 
associativo. Para tanto, tem procurado buscar novas 
parcerias, de tal forma a proporcionar aos seus 
associados uma diversidade maior de benefícios.

Prezados associados e leitores em geral. Estamos no mês 
de aniversário da Apevo e ela existe graças aos seus 
idealizadores; destaco o senhor Raimundo Nonato dos 
Santos, o primeiro presidente, iniciando em 07 de 
fevereiro de 1992 e, juntamente com o trabalho de 
outros integrantes, deram continuidade a esta grande 
obra.
A seguir o senhor Aliomar Fernandes Baleeiro, esteve à 
frente, como presidente em várias gestões.
O senhor Daniel Sentelhas, destaca-se por ter sido 
integrante em várias etapas, atuou desde a criação da 
associação até o presente, sendo por várias vezes à frente 
da gestão e atualmente, presidente licenciado e em 
tratamento de saúde.

Um jeito especial de atender os associados e o público 

Programa Panamá: autoconhecimento e segurança nas decisões conjugais 

Atual diretoria atende diariamente seus associados 

As prossionais Evelin Michelacci, Esperanza Pinheiro e Kesia Kupper



O Parque da Baleia tem 5 mil m² de área que conta com 
restaurante, bar e um palco para shows com estrutura 
prossional. Os mais de 1,8 milhão de litros de águas 
quentes formam um mar de diversão equipado com 
hidromassagem, ofurô, grutas, ilhas, espaço kids e um 
complexo de cascatas para o relaxamento.

O pacote turístico inclui o transporte e ingresso do 
parque que custa R$ 160 para associados e R$ 210 para 
não associados. Crianças de até 5 anos que quem no 
colo pagam R$ 30. O almoço não está incluso. O 
pagamento pode ser real izado via boleto ou 
parcelamento em até 12 vezes com juros no cartão de 
crédito.  

 

A visita ao local será no sábado, dia 12, e inclui transporte, 
café da manhã, aperitivo, almoço na cantina, lanche da 
tarde, tirolesa, baile com música ao vivo, bingo e redário, 
tudo acompanhado por um monitor. 

Rodeado pela beleza natural da Serra do Itaqueri, o 
thermas se destaca pelas várias opções de 

A Área do Disco é conhecida pelo vulcão. Com 15 
metros de altura e duas cascatas na área externa, o 
Vulcão possui piscinas em formato de grutas que chegam 
à temperatura de 38ºC e gêiser. A área conta também 
com três piscinas em águas quentes, sendo uma delas 
para recreação aquática infantil e dois toboáguas para 
todas as idades.
O parque conta também com um complexo de 
toboáguas com formatos retos, de caracol e queda livre. 
Esse espaço é reservado para aqueles que gostam de 
uma aventura radical. Os visitantes do parque ainda 
podem se divertir com uma área temática de dinossauros 
que possui mais de 30 réplicas com até 5 metros de altura 
e uma fazendinha que traz a calmaria do campo e a 
interação com galinhas, porquinhos e vaquinhas da 
fazenda.

atividades; entre elas é possível destacar a maior piscina 
de ondas do Estado, com cerca de 3 milhões de litros de 
água, toboáguas, grutas, cascatas e uma decoração 
incrível inspirada no lme Piratas do Caribe.

Em comemoração aos  30 anos  da  Apevo,  o 
Departamento de Turismo da associação escolheu um 
destino diferente para o mês de fevereiro: o Thermas 
Walter Park - que será visitado no dia 13. Localizado na 
Estância Turística de São Pedro, a 180 km da capital 
paulista, o parque foi construído para oferecer as famílias 
um espaço de convivência, descanso e diversão. 

O parque aquático conta com uma área totalmente 
dedicada as crianças. São mais de 8 mil m² de área, sendo 
o maior da América Latina. O espaço é dividido nas áreas 
Baby, para crianças de até 06 anos; infantil, para 07 a 12 
anos; e o Rio Lento para todas as idades - que é a atração 
mais divertida para os pequenos.

A cidade de São Pedro, onde ca localizado o parque, é 
uma ótima opção para aqueles que buscam descanso e 
lazer. A cidade possui pouco mais de 33 mil habitantes, 
140 anos de história e é um dos 29 municípios estâncias 
turísticas do estado de São Paulo.

Fazenda das Pedras

Para o mês de março, o destino do passeio escolhido pelo 
Departamento de Turismo é a Fazenda das Pedras, 
localizada em Itu. 

O local é cercado de áreas verdes e tem uma vista 
panorâmica para a cidade de Itu. 
Um lugar perfeito para relaxar e entrar em contato com a 
natureza. 
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. 
As reservas podem ser feitas diretamente na associação, 
na rua Antônio Fernandes, 50 - Votorantim, ou pelos 
telefones (15) 3243-2410 ou (15) 99605-3037.
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Fevereiro especial na Apevo: passeio ao parque aquático   

Parque aquático é rodeado por beleza natural 

Toboáguas de várias alturas e para todas as idades
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O s  3 0  a n o s  d e 
existência da Apevo 
nos remete a um 
passado marcado 
pela insistência de 
Raimundo Nonato 
dos Santos, que tinha 
como objetivo criar 
uma entidade que 
o l h a s s e  p a r a  o s 
aposentados. Ele se 
reuniu com alguns 
a p o s e n t a d o s 
votorantinenses no 
dia 5 de fevereiro de 
1 9 9 2  p a r a 
discutirem a criação 
de uma associação 

da categoria na cidade. Dois dias depois, em uma nova 
reunião, foi aprovado o primeiro estatuto da entidade e, 
assim nascia, em 7 de fevereiro de 1992, a Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Votorantim e Região – 
Apevo. Daniel Sentelhas, atual presidente (em licença), 
foi um dos participantes dessa segunda reunião.
A primeira diretoria – eleita por aclamação no dia 3 de 
abril do mesmo ano – era formada por Raimundo Nonato 
dos Santos e Ianquel Alarcon, presidente e vice-
presidente, respectivamente; Osvaldo Ildefonso e João 
Pinto Sobrinho, como 1º e 2º secretários e os tesoureiros 
Ivo Galli e Izidoro do Amaral. O Conselho Fiscal era 
composto por Aroldo Francisco Parri, Plácido da Silva 
Cesar e Bento Caldeira Pedroso e os suplentes Raul dos 
Santos, Brasil Cardoso e Lázaro Nadyr Fogaça.
O segundo presidente da Apevo foi Aliomar Fernandes 
Baleeiro. Ele assumiu a presidência da Apevo em 3 
mandatos eleitos em assembleia, de 1993 a 1999.
No dia 1º de agosto de 1993, foi realizado o primeiro 
evento da Apevo para angariar fundos. A escolha foi uma 
Feijoada que chegou a vender 250 convites.

A divulgação para que novas pessoas se associassem era 
feita através do “boca a boca” e faixas que eram colocadas 
nas avenidas 31 de março e Gisele Constantino.
Com o objetivo de representar os aposentados nas lutas 
por seus direitos e oferecer benefícios para melhorar sua 
qualidade de vida, a Apevo precisou de um espaço maior. 
Foi então que a associação comprou, em dezembro de 
1995, uma propriedade na rua Jaime de Campos, nº 33. 
Após alguns meses de reforma, a casa deu espaço para a 
primeira sede da Apevo.

 Mais conquistas ao longo do tempo

O Departamento de Turismo da Apevo promove, 
mensalmente, excursões para variados destinos, desde o 
frio de Campos do Jordão até o calor da praia de 
Ubatuba, podendo participar também aqueles que não 
fazem parte da associação. O passeio na locomotiva a 
vapor Maria Fumaça – realiza o trajeto de Campinas até 
Jaguariúna - é um dos mais concorridos.

A primeira passagem de Daniel Sentelhas na diretoria da 
Apevo foi em 1999, quando assumiu a presidência da 

associação. Em sua gestão, a entidade passou a oferecer 
mais benefícios e rmar novas parcerias. Na época, a 
associação criou seu salão de beleza, Departamento de 
Turismo e Jurídico.

A primeira sede da Apevo foi ocupada no prédio da rua 
Itapeva,45. No local, cada diretor tinha dois dias de 
serviço voluntário para atender as pessoas que buscavam 
informações e queriam se associar.

A Apevo adquiriu, em 2011, um imóvel na avenida Beira 
Mar, na praia de Ilha Comprida. Na época, o prédio 
passou por uma reforma e disponibilizava cinco 
apartamentos para os associados e dependentes 
usufruírem momentos de diversão. Em 2020, a atual 
diretoria nalizou a obra de ampliação e, atualmente, o 
espaço conta com dez apartamentos mobiliados e 
estacionamento coberto, que oferecem conforto e 
segurança para os visitantes. Em 2021 a colônia ganhou 
uma recepção com 2 funcionários que atendem os 
turistas com maior comodidade.

Conforme a Apevo ia crescendo, surgiu novamente a 
necessidade de adquirir um espaço maior. Foi comprada a 
propriedade na rua Antônio Fernandes, nº 50, Centro. O 
espaço foi reformado, melhorado e passou a ser a nova 
sede da associação - aonde se localiza até hoje. 

Outra grande aquisição da associação foi na saúde, com a 
construção da sua própria Unidade de Saúde. O prédio 
está em funcionamento desde 20 de setembro de 2013, 
na rua Sebastião Lopes, nº 97, no Centro da cidade. Com 
mais de 300 m², a moderna estrutura conta com 
recepção, sala de espera, banheiros, sala de esterilização 
e consultórios com atendimentos de: nutricionista, 
psicólogo, sioterapeuta, fonoaudiólogo, podóloga, 
dermatologista, dentista, ortopedista, sioterapeuta, 
clínico geral, geriatra, cardiologista e esteticista. Todas as 
áreas com consultas com valores abaixo do mercado.

Além do salão, a sede passou a contar com serviços 
jurídicos, salão de beleza, salas de aulas para os cursos de 
Inglês e Informática, além de oferecer aulas de ginástica, 
dança de salão e coral.

Alguns anos mais tarde, foi adquirida a propriedade 
vizinha, de número 60 e um novo prédio foi construído 
em três etapas, sendo a primeira conclusão ocorrida em 
janeiro de 2006. O atendimento passou a ser naquele 
local, com mobílias novas, modernas e aconchegantes. A 
segunda etapa foi a demolição da residência do número 
50. A nova construção deu continuidade ao prédio, que, 
nalizado, ampliou os atendimentos internos.

Daniel Sentelhas retomou como presidente da 
associação em 2019. A atual diretoria deu continuidade 
nos projetos que visam o crescimento da associação – 
como a obra de ampliação da colônia de férias. E, entre os 
grandes projetos, a inauguração da Apevo Vida marcou o 
ano de 2021.

A Apevo visa a excelência, 
q u a l i d a d e  d e  v i d a  e 
melhoria cont ínua.  A 
a s s o c i a ç ã o  c o n t i n u a 
crescendo, pensando no 
fu turo  e  a tuando no 
presente.

No espaço há equipamentos de ginástica e musculação, 
como: bicicletas ergométricas, esteiras, pesos, estação 
de musculação, cadeira extensora sentada, cadeira 
abdutora, supino inclinado, desenvolvimento de ombro, 
entre outros, somando mais de 30 novos equipamentos; 
armários de aço, com nichos para que os frequentadores 
da academia guardem suas 
coisas durante a prática da 
atividade física; e espelhos.

A terceira fase foi a construção do Salão Social. 
Inaugurado em fevereiro de 2008, o espaço é locado para 
festas de casamentos, aniversários, palestras, 
confraternizações e eventos em geral. O salão é um dos 
inúmeros benefícios à disposição dos associados.

O imóvel localizado na rua Carmen Veiga Lopes, nº 133, 
também faz parte da Apevo. A casa foi demolida e sua 
reestruturação está em projeto.

Em 2009, a presidência foi dirigida por Aristides Vieira 
Fernandes, que, com sua diretoria, prossionalizou os 
atendimentos e buscou novas fontes de renda para a 
associação. Um dos exemplos foi a compra do prédio da 
Casa do Aposentado, localizado na rua Brigadeiro Tobias, 
nº 44, no Centro de Sorocaba. Atualmente o local está 

alugado para ns comerciais.

Ainda na rua Antônio Fernandes, a Apevo também 
adquiriu o imóvel do número 148, o que foi demolido em 
2014, tornando-se uma estrutura com três pavimentos e 
elevador. No local, em 2021, foi inaugurada a Apevo Vida 
– primeira academia de musculação da associação, onde 
são oferecidas também as aulas de ginástica. 

No ano de 2021 foi iniciada uma parceria com o 
laboratório Labcenter que realiza diversos tipos de 
exame de sangue e de urina.
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Uma história de fidelidade com os aposentados   

Evolução das sedes da Apevo

Fachada atual da Apevo Matriz

Daniel Sentelhas esteve presente desde a inauguração da Apevo

Raimundo Nonato dos Santos

Diretores da Apevo - Gestão 2019 a 2023



Um dos projetos para esse ano é a mudança da 
administração para o prédio onde está situada a academia 
Apevo Vida, localizada na Rua Antônio Fernandes, 148. 

Com a mudança, 
n o v o s  s e r v i ç o s 
p o d e r ã o  s e r 
o f e r e c i d o s  n o 
prédio que hoje 
f u n c i o n a  a 
administração da 
associação. Um dos 
objetivos para o 
futuro é o aumento 
d e  s e r v i ç o s 
oferecidos no local.

Um dos desaos enfrentados pela diretoria foi a 
pandemia do coronavírus. “A associação, assim como 
tantos outros departamentos, precisou fechar durante a 
quarentena e paramos com os eventos sociais que eram 
fonte de renda para a associação e tivemos também que 
fazer algumas adaptações na prestação de serviços. Essas 
situações inesperadas dicultaram os trabalhos, mas com 
muito foco e disposição para compreendermos o 
momento, conseguimos superar”, comentou Ferreira.

A diretoria da associação busca com o tempo atingir um 
objetivo importante: se tornar autossustentável. “Nós 
temos como ponto principal de receita o plano de saúde. 
U m a  d a s  c o i s a s  q u e  a  A p e v o  p e n s a  é  a 
autossustentabilidade, com a geração de receita em 
outros meios”.

A atual diretoria da Apevo tomou posse no dia 22 de 
fevereiro de 2019. O presidente interino da Apevo, José 
Carlos Ferreira, pontua que a proposta da diretoria para 
esse ano é a conclusão dos projetos em andamento. 
“Estamos fazendo a manutenção da academia Apevo Vida 
e da Colônia de Férias de Ilha Comprida, localizada no 
litoral de São Paulo. Também pensamos na implantação 
de novos serviços”.

  

A Apevo construiu 30 anos de história com muitos 
projetos que saíram do papel. Em uma associação que 
tem seu olhar voltado para o público da terceira idade, os 
planos para o futuro envolvem trazer mais benefícios para 
essa parte da população.  

Entre as conquistas 
da associação, ele 
destaca a conclusão 
da Academia da 
Apevo – a Apevo 
Vida, a conclusão das obras da Colônia de Férias de Ilha 
Comprida e a contenção de gastos da associação.

Para aumentar o quadro associativo, a associação investe 
na divulgação maciça nas redes sociais e na contratação 
de pessoal especializado para divulgação de eventos, 
at ividades e serviços por meio da equipe de 
comunicação.

A diretoria espera a compreensão dos associados com a 
situação econômica atual e está otimista de que esse 
período de diculdade irá melhorar. “Vale a pena 
continuar como associado porque a Apevo mantém os 
benefícios que oferece e está sempre inovando nas 
parcerias, mesmo em meio à crise, não paramos de 
trabalhar e em nada os associados foram prejudicados”, 
naliza Ferreira.

Futuro promissor
 
O presidente da Apevo - Daniel Sentelhas - está em 
afastamento por motivos de saúde. Com uma presença 
marcante na história da associação, ele deseja que a 
diretoria continue com o trabalho que vem sendo feito 
atualmente. “É difícil pensar em um projeto em longo 
prazo e acredito que só o tempo vai mostrar. Um dos 
objetivos é aumentar o quadro de associados para 10 mil 
sócios, visto que temos em torno de 20 mil aposentados 
em Votorantim. Por tudo que já oferecemos e buscamos 
oferecer podemos chegar a esse número”, estima.
Pensando no futuro, Daniel sonha com um projeto 
audacioso para a associação. “Desejo que seja criado um 
departamento completo de sioterapia com piscina de 
hidromassagem para que as pessoas possam utilizar. É um 
investimento alto, mas que muitos idosos precisam”, 
completa.
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Grandes vitórias e conquistas em meio às dificuldades

Apevo Vida, inaugurada em maio 2021
O presidente interino da Apevo, José Carlos Ferreira. 

Salão de Eventos da Apevo - revitalizado em 2020 A nova cabeleireira do Salão Studio A, Ana Proença Salão de beleza também conta com a manicure Ana Maria de Oliveira

Grupo de dança de salão: benefício oferecido pela Apevo Aulas de ginástica são oferecidas na academia Apevo Vida Canto Coral, mais um benefício oferecido pela associação 

Unidade de Saúde conta com espaço de estética Unidade de Saúde possui serviço de coleta de sangue Musculação e qualidade de vida na Apevo Vida



Ao notar a presença de sintomas, a orientação é para as 
pessoas buscarem atendimento na unidade de saúde mais 
próxima e, em caso de conrmação, para que o paciente 
siga as indicações médicas.

A geriatra Eliane Ruzzante esclarece também que os 
sintomas mais comuns na nova variante da Covid-19 são 
similares a de uma gripe. “Sintomas leves como tosse, 
coriza, espirros, dor de cabeça e perda de olfato não são 
preocupantes. Nesse caso a orientação é para que as 
pessoas quem em casa por no mínimo 7 dias, em 
repouso, se hidratando bem com alimentação saudável e, 
se precisar, usar antitérmicos e analgésicos para aliviar os 
sintomas, mas se houver desconforto respiratório, febre 
alta persistente é importante procurar atendimento 
médico imediato”, disse.

Cuidados preventivos 

Embora os sintomas entre Covid-19 e Inuenza possam 
ser considerados parecidos, é possível notar diferenças 
entre a intensidade dos casos. que podem ser 
classicados como Síndrome Gripal (SG) e Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG).

“Com certeza ser vacinado é uma grande arma, além de 
se proteger contra o vírus, principalmente nas suas 
formas mais graves, também protege todos ao seu redor. 
As vacinas são conáveis e ecazes”, orienta a médica da 

Apevo. O aumento de casos de Inuenza H3N2 tem gerado 
preocupações e dúvidas, sobretudo devido ao aumento 
da procura nas UBSs de pessoas com sintomas 
respiratórios. Esse quadro é intensicado devido às 
semelhanças entre os sintomas da Covid-19.
De acordo com dados da Infogripe, divulgado pela 
Fundação Oswaldo Cruz no nal de janeiro, atualmente a 
transmissão da Inuenza H3N2 é considerada 
comunitária, isto é, ocorre entre pessoas do mesmo 
território e com indivíduos sem histórico de viagens, o 
que torna impossível denir a origem da transmissão do 
vírus. Com relação à Covid-19, festas de nal e início de 
ano, avanço da variante ômicron e crescimento de novos 
casos em vários países indicam o início de um período 
mais complicado da circulação da doença neste início de 
2022.

No caso de Síndrome Gripal (SG), o indivíduo apresenta 
quadro respiratório agudo, caracterizado por febre, dor 
de cabeça, tosse, coriza, congestão nasal, dores 
musculares, distúrbios olfativos ou gustativos, fadiga, 
vômitos e diarreia. Já na Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), o indivíduo já possui SG, mas também 

pode apresentar desconforto respiratório, pressão ou 
dor persistente no tórax, saturação menor que 95% em 
ar ambiente e coloração azulada (cianose) dos lábios ou 
rosto.

Os cuidados preventivos são similares com a maioria das 
doenças transmitidas por vias respiratórias. De acordo 
com a médica geriatra da Apevo, Eliane Ruzzante, a 
melhor maneira de prevenir o contágio é através da 
utilização de máscaras de proteção individual e lavagem 
frequente das mãos, além de manter distanciamento 
social e evitar ambientes com muitas pessoas.

Com o diagnóstico, é importante monitorar os sintomas, 
principalmente para manifestações inesperadas, como 
febre alta, saturação baixa de oxigênio e diarreia. 
Hidratação do corpo é um cuidado que deve ser 
reforçado nesse período.
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Na próxima edição do jornal da entidade os associados 
irão conferir as imagens do “Sorteio Especial 30 Anos”, 
com muitos brindes oferecidos pela Apevo, além do 
sorteio mensal (ver pág 8). Conra as imagens dos 
sorteados de janeiro:

A diretoria da Apevo deu início a uma programação 
especial comemoração aos seus 30 anos de fundação: 
sorteios com brindes diferenciados. No mês de janeiro o 
associado João Batista Ponce foi contemplado com uma 
sanduicheira. Ele cou surpreso com o prêmio. “Sou 
associado há bastante tempo e quei muito feliz com o 
brinde. Faço viagens com a Apevo e já visitamos Águas de 
Lindóia, Barra Bonita e Maria Fumaça e estou sempre em 
dia com a mensalidade”. 

Apevo dá início a sorteios de brindes especiais em comemoração aos 30 anos 

Claudinei Pedroso - Massagem Terapêutica Edson Toshio Kubo - Refeição no Aroma e Sabor

Eliza Metidieri - Limpeza de Pele Isabel C. Lopes de Oliveira - Vale Parmegiana Jeniffer R. Campioni - Vale doce Docelinho

João Batista Ponce e a esposa Maria Elisa Russo - prêmio 30 anos Apevo

Maria Ap. da Silva - Kit de Beleza Amore Marilda J. Franco – Sessão com a podólogaOsmari Corazza - Limpeza Dentária OdontoClinic

Vilma Fogaça - Vale Óculos de Sol

Noel de Oliveira - Limpeza dentária GouOdonto

Tratamento beneficia pacientes de hemodiálise de Votorantim 
Uma parceria entre o governo estadual e o Centro de 
Diálise e Transplante Renal (CDRT) beneciou os 
pacientes de hemodiálise de Votorantim e de outros 
municípios da região, com o atendimento no CDRT de 
Sorocaba. 
O atendimento teve início no dia 19 de janeiro.
A mudança veio a partir de uma verba do Governo do 
Estado de São Paulo destinada à implantação do serviço. 

Antes disso, os pacientes precisavam se deslocar até Itu 
para fazer o tratamento.
Antes da mudança, o paciente de Votorantim levava cerca 
de 1 hora para realizar a hemodiálise em Itu. 
Atualmente, esse trajeto pode ser feito em poucos 
minutos. 
O CDRT ca localizado na rua Cláudio Manoel da Costa, 
57, no Jardim Vergueiro, em Sorocaba.

Influenza H3N2 e Covid-19: número de casos aumentam 
Saúde

Eliane Ruzzante, geriatra na Apevo Saúde
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O Brasil é mundialmente conhecido por essa 
comemoração festejada em todo o país, em 
especial  nos estados do Rio de Janeiro, 
Pernambuco, Bahia e São Paulo, que fazem grandes 
desles de fantasias com temas variados.

Quaresma

dias antes da Páscoa. A festa se estende em vários 
dias de folia, começando pelo m de semana que 
antecede a terça de carnaval.

Esta festa popular começou a ser comemorada no 
Brasil em meados do século XVII, por inuência 
dos europeus, que já festejavam muito antes, 
principalmente na França, Portugal e na Itália.
Foi apenas no século XX que o Carnaval no país se 
consolidou com o formato conhecido hoje em dia. 
O samba e as marchinhas carnavalescas foram 
grandes impulsionadores desta festa popular entre 
os brasileiros.

 

O Carnaval é uma celebração de data móvel que 
sempre é comemorada em uma terça-feira, e que 
ocorre sempre 40 

A Quaresma é como 
c o n h e c e m o s  o 
p e r í o d o  d e 
p r e p a r a ç ã o  d a 
P á s c o a  q u e  é 

marcado por práticas de penitência, como jejuns e 
obras de caridade. Tradicionalmente, entende-se a 
Quaresma como um período de 40 dias, mas ela 
tem atualmente a extensão de 44 dias. Essa prática 
surgiu no século IV d.C.
O período da Quaresma se inicia na Quarta-Feira 
de Cinzas e se encerra no Domingo de Ramos, ou 
seja, uma semana antes do Domingo de Páscoa. No 
entanto, desde o ponticado de Paulo VI, período 
tem duração de 44 dias, pois só se encerra na 
Quinta-Feira Santa.

 
Dia Mundial do Rádio

O objetivo da data é conscientizar o público da 
importância do veículo e incentivar os tomadores 
de decisão a utilizá-lo para fornecer acesso à 
informação e melhorar a cooperação internacional 
entre as emissoras. A data é um dos dias 
internacionais mais lembrados e todos os anos, 
centenas de estações de rádio por todo o mundo 
participam do evento.

O Dia Mundial do 
Rádio é comemorado 
em 13 de fevereiro. A 
data foi escolhida pela 
criação da rádio das 
Nações Unidas, em 
1946. A proclamação 
d a t a  f o i  f e i t a  n a 
Conferência Geral da Unesco em 2011, seguindo 
proposta inicial da Espanha. Foi aprovada por 
unanimidade no ano seguinte pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas.
O rádio é um meio de baixo custo e popular, que 
pode alcançar as áreas mais remotas e as pessoas 
mais marginalizadas. Ele continua transmitindo 
quando outras mídias saem do ar em casos de 
comunicações de emergência ou após um desastre 
natural.

1/2 xícara de água morna

3. Deixe a massa descansar por aproximadamente 1 
hora.

2 ovos

 

1 kg de farinha de trigo aproximadamente

A receita desse pão caseiro demora 1h30 para car 
pronta e rende 3 pães médios. Conra o passo a passo. 
Se você zer a receita, nos marque no Instagram: 
@ApevoOcial ou envie uma foto no e-mail: 
com.apevo@gmail.com.  

6. Retire o pão do forno e pincele leite para a casca car 
mais macia. Está pronto. Coma com manteiga ou o que 
preferir!

 

4. Após o crescimento, divida a massa, enrole da forma 
que desejar, coloque nas formas e deixe crescer até 
dobrar de volume.

 

 

Durante a volta as aulas, os pais precisam se preocupar 
com vários detalhes como uniforme, transporte, 
material escolar e alimentação. Pensando nisso, vamos 
ensinar a fazer uma receita de um pão caseiro que ca 
bem fonho e é perfeito para colocar na lancheira das 
crianças ou para comer no café da manhã, antes de ir 

para a escola.

4 colheres (sopa) de açúcar (aprox. 200 g)
5. Leve para assar em forno médio (200° C), 
preaquecido, por aproximadamente 30 minutos.

 
Ingredientes:

1 e 1/2 xícara de leite morno (aprox. 400 ml)

1/2 xícara de óleo (aprox. 100 ml)

1 colher (sopa) de sal

30 g de fermento biológico fresco ou 10 g de fermento 
biológico seco

1. Em uma tigela, dissolva o fermento no açúcar e 

acrescente o sal, os ingredientes líquidos, os ovos e 
misture muito bem.

2. Acrescente aos poucos a farinha até formar uma massa 
macia e sove bem a massa.

Modo de preparo:

 

Sobre: No 
R i t m o  d o 
C o r a ç ã o 
c o n t a  a 
história de 
uma família 
c o m 
deciência 
auditiva que comanda um negócio de pesca em 
Gloucester, nos Estados Unidos. Ruby, a única pessoa da 
família que escuta, ajuda os pais e o irmão surdo com as 
atividades do dia-a-dia. Mas por conta disso, ela é vista 
como alguém estranha em sua escola, isso até ela se 
jun tar  ao  cora l ,  onde  acaba  se  envo lvendo 
romanticamente com um de seus colegas e começa a 
fazer amizades. O lme é uma adaptação do longa francês 
A Família Bélier, lançado em 2014.Onde assistir: cinema 
Onde assistir: Prime Video, aplicativo por assinatura.

ENCANTO

Resumo: A nova 
a n i m a ç ã o  d a 
Disney, Encanto, se 
passa na Colômbia 
e conta a história da 
e x t r a o r d i n á r i a 
família Madrigal, 
que vive escondida 
em uma  reg i ão 
montanhosa isolada, conhecido como Encanto. A magia 
da região abençoou todos os meninos e meninas 
membros da família com poderes mágicos, desde super 
força até o dom da cura. Mirabel é a única que não tem 
um dom mágico. Quando descobre que a magia que 
cerca o Encanto está em perigo, Maribel decide que pode 
ser a última esperança de sua família excepcional.

TURMA DA MÔNICA - LIÇÕES
 

Sinopse: Em Turma da 
Mônica - Lições, Mônica é 
transfer ida para outra 
escola, o que resulta na 
s e p a r a ç ã o  d o  g r u p o 
formado por ela, Cebolinha, Magali e Cascão. A escolha 
foi tomada pelos pais dos quatro amigos, que acham que 
eles estão passando tempo demais juntos e que isso pode 
prejudicá-los em suas responsabilidades. A partir dessa 
divisão, eles são forçados a encontrarem novos amigos e 
enfrentarem seus próprios medos e inseguranças, e 
decidem tomar uma medida drástica: fugir. O lme é uma 
sequência de Laços, lançado em 2019.
Onde assistir: cinema

Tipo: lme

Tipo: lme Tipo: lme

NO RITMO DO CORAÇÃO

Uma deliciosa receita de rabanada pão caseiro

F
o

to
: 
 T

ud
o

 G
o

st
o

so

Pão caseiro: receita saborosa para o lanche escolar das crianças 

Economia inteligente: 
como reaproveitar o material escolar  

Em fevereiro: Carnaval, Quaresma e Dia Mundial do Rádio

 

Você deseja economizar na compra do material escolar do seu 
lho? Conra essas dicas de reaproveitamento que o Jornal da 
Apevo preparou pra você:

1 - Separe tudo o que restou do material escolar do ano passado e 
faça uma triagem do que pode ser aproveitado. Limpe o que 
estiver sujo com álcool e uma anela. A mochila e o estojo podem 
ser lavados.

2 - As pastas podem ser revigoradas com a colagem de adesivos 
que a criança goste. Esse é um bom momento para chamá-lo (a) 
para participar.

4 - Se as canetas hidrográcas estiverem secas, é possível 
desmontar a caneta, retirar a carga de dentro dela e deixar de 
molho na água por algumas horas. Depois é só montar novamente 
a caneta.

5 - As agendas do ano anterior podem ser usadas como blocos de 
rascunho. É possível separar as folhas em branco e grampeá-las.

3 - Você pode comprar desenhos e bordados para aplicar na 
mochila e no estojo da criança, dando assim uma cara nova aos 
objetos. Dá para aplicar em diferentes superfícies e deixa um 
resultado bonito.
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O salão de beleza da Apevo – Studio A – oferece novos 
serviços de cabeleireira e manicure para seus associados 
e o público em geral. A prossional Ana Proença foi 
contratada no mês de janeiro e realiza serviços de corte 
de cabelo feminino e masculino, coloração, escova, 
química em geral e maquiagem social. Além dela, Ana 
Maria de Oliveira atende com serviços de manicure e 
pedicure.

A tabela de valores dos serviços da manicure é de R$ 30 
pé e mão para associados e R$ 40 para não associados. 
Somente a mão custa R$ 15 para associados e R$ 20 para 
não associados. 
O valor para corte masculino sem lavagem é de R$ 15 
para associados e R$ 25 para não associados. O valor de 
outros serviços deve ser consultado.
Ana Proença realiza também atendimento a domicílio por 
agendamento com taxa de deslocamento para as cidades 
de Votorantim, Sorocaba e Salto de Pirapora.
A consulta de valores e os agendamentos podem ser 
feitos com Ana Proença pelo telefone (15) 99625-1907. 
O espaço funciona de segunda a sexta das 8h às 17h, na 
Rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de Votorantim.  

Os associados recebem desconto nos serviços. O valor 
do corte feminino inclui lavagem, escova e nalização e 
custa R$ 30 para associadas e R$ 40 para não associadas. 
O valor do corte masculino inclui lavagem, escova e 
nalização com gel ou cera e custa R$ 20 para associados 
e R$ 30 para não associados. 

Salão Studio A reabre com nova cabeleireira e manicure     

As novas prossionais do Studio A: Ana Maria e Ana Proença 

A academia de musculação da Apevo, a Apevo Vida, 
retornou com suas atividades no dia 17 de janeiro, com 
novidades. O professor Marcio Antonio assumiu as aulas 
da local e, com a professora Viviane Martins, oferecem 
diversas modalidades como pilates, musculação e 
funcional, além da ginástica local, que o professor Márcio 
ministra há anos.
Na local, o aluno recebe todas as orientações para a 
prática de exercícios e pode fazer as aulas com segurança. 
A Apevo Vida está funcionando de segunda a sexta, das 7h 
às 12h e das 16h às 20h. As informações sobre aula 
experimental, valores e matrícula podem ser consultadas 
na sede da Apevo, que ca localizada na rua Antônio 
Fernandes,50 – centro – Votorantim.

Academia Apevo Vida retoma as atividades e está aberta ao público 

Apevo Vida foi reaberta no dia 17 de janeiro 

Associados comemoram 50 anos de união 
A Apevo parabeniza o casal de associados Claudinei 
Rodrigues Olier e Waltraud Grebe Rodrigues pelas 
bodas dos seus 50 anos de casados e deseja muita saúde 
e união.

Casal faz brinde aos 50 anos de união 

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.

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.

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.  

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 aluga apartamentos  

Apartamentos da colônia passaram por recente reforma 

Após internação de quase três meses em função da Covid-
19 e suas complicações, está em casa se recuperando a 
cada dia e planejando seu retorno. “Ainda não fui liberado 
para voltar ao trabalho presencial,  mas estou 
coordenando alguns projetos de casa, em contato com a 
minha diretoria diariamente”, disse.

No mês de aniversário da Apevo, não podemos deixar de 
destacar a gura de Daniel Sentelhas, o presidente da 
Apevo que está de licença por motivos de saúde, mas que 
em breve estará de volta aos trabalhos. Daniel é a gura 
mais emblemática da associação, por sua dedicação e luta 
desde a primeira reunião em que um grupo de 
votorantinenses decidiram que fundariam uma associação 
voltada aos aposentados.
Entrevistado pelo Jornal da Apevo, Daniel arma ser um 
apaixonado pela associação. “Estou nessa causa desde o 
início e faço tudo para que a Apevo cresça cada vez mais. 
Para mim é um prazer estar no comando da associação, 
pois dou meu suor por ela”, disse.

Emocionado, ele fez um agradecimento a todos os amigos 
e associados que rezaram por ele e enviaram boas 
energias para sua recuperação. “Deus me deixou car. É 
sinal que tenho projetos para colocar em prática e assim 
farei. Só tenho a agradecer à minha família, amigos e 
associados por todo o carinho que recebi nesse tempo. E 
quero parabenizar a Apevo pelos 30 anos de história e 
credibilidade”, nalizou.

Daniel Sentelhas parabeniza a 
Apevo pelos 30 anos 

Daniel Sentelhas, presidente da Apevo
As inscrições estão abertas para os interessados em 
começar na atividade, com idade acima de 18 anos, com 
ou sem experiência musical.

Em função do período de pandemia, a m de evitar o 
contágio e propagação do coronavírus (Covid-19), os 
alunos participam da atividade seguindo os protocolos de 
segurança, bem como respeitar o distanciamento mínimo 
permitido, fazem o uso de máscara de proteção durante 
as aulas e utilizam o álcool em gel disponibilizado pela 
associação.

O Coral da Apevo está com matrículas abertas para a 
temporada 2022. As aulas ministradas pelo professor Luís 
Gustavo Laureano ocorrem todas as segundas-feiras, das 
15h às 17h. 

O Coral tem o objetivo de despertar talentos e oferecer 
treinamento vocal a cantores amadores, com ou sem 
experiência, resultando em qualidade de vida, e propicia 
ao aluno participante, dentre outros benefícios: melhora 
na comunicação, espírito de equipe, motivação, 
liderança, disciplina, solidariedade e união, criatividade, 
prevenção de doenças, lazer ativo e cultura.

As pessoas interessadas em participar do Coral devem 
estar vacinadas com pelo menos as duas doses da vacina, 

pois todos os alunos do grupo estão vacinados e o público 
é formado - na maioria - por idosos. 
Pessoas que não são associados podem fazer uma aula 
experimental, mas para dar sequência na atividade, 
devem se associar. 
Inscrições e informações na sede da Apevo, localizada na 
Rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. 
Telefones (15) 3243-2410 ou (15) 3353-8080.

Coral da Apevo está com vagas abertas para 2022   

Coral da Apevo está com matrículas abertas para a Temporada 2022

Para comemorar o aniversário de 30 anos da associação, a 
Apevo vai realizar um grande sorteio de prêmios. Além 
do sorteio tradicional de brindes, a associação fará um 
sorteio especial com brindes diferenciados e variados 
como:  apare lhos  de  te l ev i s ão ,  m ic roondas , 
multiprocessador, sanduicheiras, air fryer, secador de 
cabelo, cafeteira, liquidicador, entre outros. 
O “Sorteio Especial 30 Anos” será realizado no dia 15 de 
fevereiro, às 15h, com transmissão pela página do 
F a c e b o o k  d a  A p e v o : 
https://www.facebook.com/apevoocial.
Associados vão participar como auditores do sorteio. 
Além do sorteio especial, os associados que vierem até a 
Apevo no decorrer do mês de fevereiro, irão receber 
uma lembrança pela data comemorativa.

Apevo comemora 30 anos com “Sorteio Especial 30 Anos” 

Apevo preparou um sorteio especial para comemorar seus 30 anos


