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As orientações incluem também uma alimentação 
variada, a higiene do sono e o cuidado com o estresse. A 
prática de exercícios faz com que nosso corpo libere 
endorna, que é um hormônio que está ligado à sensação 
de bem-estar, conforto e alegria.

Entre as recomendações para as mulheres que ganham 
peso nessa fase estão: caminhadas, ao menos 3 vezes por 
semana; a prática de musculação, por aumentar os 
músculos como a contribuição para a eliminação de 
gordura; exercícios aeróbicos sem exageros, como a 
subida e descida dos degraus de escada.

Uma das importantes recomendações para se viver de 
forma saudável após os 50 anos é a prática de atividade 
física. Alguns exercícios são mais recomendados nessa 
fase, como explica o professor de educação física da 

Apevo Vida,
Márcio Antônio da Silva. “Musculação, ginástica 
localizada, pilates e treinamento funcional são alguns 
exemplos de atividades que irão promover a melhora na 
força e resistência muscular”.
Os exercícios aeróbicos recomendados para essa fase 
incluem caminhada um pouco mais acelerada, bicicleta ou 
atividades na água, por exemplo. Os treinos devem ser 
feitos pelo menos duas vezes por semana, alternando 
entre os grandes músculos dos membros inferiores e 
superiores.
Segundo o professor, a prática de atividade física é muito 
importante para a qualidade de vida e saúde mental. 
“Melhora a capacidade cognitiva e diminui os níveis de 
ansiedade e estresse de maneira geral. A prática do 
exercício físico é um recurso fundamental no tratamento 
da saúde mental, pois melhora a autoestima, proporciona 
sensação de calma e bem-estar, além de diminuir os riscos 
da depressão”.

A l t e r a ç õ e s 
hormonais ao longo 
do tempo, ganho e 
p e r d a  d e  p e s o , 
re lac ionamentos, 
gestações, atividade 
física e as emoções. 
Com a necessidade 
de conciliar casa, 
m a r i d o ,   l h o s , 
trabalho e outras 
obrigações, será que 
a s  m u l h e r e s 
conseguem dar a 
devida importância 

aos cuidados com a própria saúde?
Mesmo com uma rotina atribulada e as diversas 
mudanças físicas e mentais, é essencial que as mulheres 
cuidem da saúde, mas após os 50 anos, o cuidado deve ser 
redobrado. Nessa fase alguns cuidados são muito 
importantes, como o autoexame da mama, Papanicolau, 
controle hormonal, além de exames clínicos.

O desequilíbrio silencioso da tireoide é outro fator que 
deve ser levado em conta ao redobrar os cuidados nessa 
faixa etária e, segundo o médico, 1 a cada 3 mulheres tem 
tendência a desenvolver o hipotireoidismo que se 
manifesta de forma silenciosa. “O hipotireoidismo 
acarreta situações clínicas muito indesejáveis, como 
unhas quebradiças, alterações de peso corpóreo, cabelos 
secos e quedas de cabelos, alteração do ciclo menstrual, 
irritabilidade, labilidade emocional, taquicardia, 
sudorese, entre outros sintomas”, comenta.
O climatério e a menopausa são questões que 
preocupam muito a mulher que está na faixa dos 50 anos. 
O ginecologista comenta que o entendimento que a 
menopausa é apenas uma fase da vida é fundamental para 
não perder o estímulo e a vontade de viver. É uma fase 

que possui diversos tipos de tratamento de forma 
prolática e preventiva que auxiliam no cuidado com as 
manifestações indesejadas. “A mulher nessa fase deve se 
sentir mais atraente e conhecedora de si mesma, deve 
conar em tudo que já foi vivido e aprendido durante 
todas as fases anteriores, deve praticar exercícios físicos, 
ter uma
alimentação saudável, atividades extras como dança, 
pilates, yoga, academia, natação, exercitar a memória e 
manter atividade de maneira constante; não se entregar a 
ociosidade nem a síndrome do ninho vazio”, orienta o 
médico.
A frequência de consulta com o médico ginecologista 
deve ser no mínimo anual para a realização de exames 
periódicos, como os exames clínicos. Em alguns casos 
especícos, a frequência ao médico pode aumentar. 
“A mulher deve buscar o autoconhecimento, exercitar a 
fé, e manter sempre a certeza de dever cumprido nessa 
fase em que ela adentra os 50 anos”. Para cuidar das 
questões emocionais, que podem afetar a saúde da 
mulher como um todo, Carlos Eduardo passa alguns 
cuidados como atividades extras que promovam a 
autoconança. Quando necessário deve recorrer ao 
auxilio médico, medicamentoso e psicológico, e nunca 
deve ser resistente a essas necessidades.

A gratidão é presente na vida do médico. “A todas as 
mulheres, tenho minha sincera gratidão, aplaudo a todas 
de pé, e agradeço muito a Deus por conar em mim, pela 
fé, e por me permitir viver de maneira tão agradável essa 
minha grande missão de viver com as mulheres”, naliza.

Atividade física após os 50

O médico ginecologista parceiro da Apevo, Carlos 
Eduardo Bastos da Silva, explica que “os cuidados são 
devido ao advento da menopausa e suas alterações 
hormonais, que acarretam a situações clínicas 
indesejáveis pelas mulheres tais como: fogachos, 
irregularidade menstrual, queda de cabelo, diminuição de 
desejo sexual, fadiga, cansaço, estresse, perdas urinárias, 
ressecamento da pele e vagina, entre outras”.

O médico escolheu a especialidade da ginecologia por 
admirar a capacidade das mulheres de gerarem uma vida. 
“Considero todas essas mulheres muito especiais, sou 
um grande admirador da incrível capacidade ímpar das 
mulheres que é a de gerar, estamos todos aqui por que 
elas infalivelmente cederam seus corpos, seu tempo, e 
suas funções para exercitar de maneira tão brilhante essa 
grande missão”, comenta.

Para facilitar a declaração dos contribuintes associados e 

dependentes da Apevo, há a uma parceria com o 
professor e contador Francisco Carlos Vieira dos Santos. 
O valor é de R$ 60 e o atendimento é feito de segunda a 
sexta-feira das 8h às 21h.
Informações pelos telefones (15) 3247-6623 ou (15) 
99716-1701; e-mail:  franciscocvscontador@gmail.com;
endereço: rua Antônio Fernandes, 37 - Centro, em frente 
à Apevo. 

Quem optar pela declaração simplicada, abre mão de 
todas as deduções admitidas na legislação tributária, 
como aqueles por gastos com educação e saúde, mas tem 
direito a uma dedução de 20% do valor dos rendimentos 
tributáveis, limitado em R$ 16.754,34.

Parceiro da Apevo

nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro de 
2021.

O prazo de apresentação da declaração do imposto de 
renda 2022, ano base 2021, começa no dia 7 de março e 
se estende até 29 de abril. Assim como nos anos 
anteriores, os contribuintes que enviarem as declarações 
no in íc io do prazo,  sem erros,  omissões ou 
inconsistência, também irão receber mais cedo as 
restituições. Idosos portadores de doença grave e 
decientes físicos ou mentais, tem prioridade.

Além dos rendimentos tributáveis acima de R$ 
28.559,70, também deve declarar o IR, quem recebeu 
rendimentos isentos não tributáveis ou tributados 

exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a 
R$ 40 mil no ano passado. Quem obteve em qualquer 
mês de 2021, ganho de capital na alienação de bens ou 
direitos. Quem comprou ou vendeu ações na bolsa de 
valores. Quem teve receita bruta superior a R$ 
142.798,50, em atividade rural. Quem teve posse ou 
propriedade de bens ou direitos, de valor total superior a 
R$ 300 mil. Quem passou a condição de residente no 
Brasil, em qualquer mês no ano passado eDeve declaração o IR 2022, o contribuinte que recebeu 

rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021. 
Novidade desde o ano passado é a declaração pré-
preenchida. O contribuinte inicia a declaração 
preenchida com diversas informações prestadas a 
Receita Federal por outras fontes.  Cabe ao cidadão 
apenas vericar as informações, corrigindo eventuais 
distorções e completando
se necessário.

Apevo: avante com seus planos e projetos
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Nas áreas dos cursos como dança e canto coral, foram 
realizados vários eventos: com a dança, a presença 
sempre marcante dos alunos, e com o coral, 
apresentações emocionantes; principalmente as 
natalinas, realizadas em Votorantim e região.

Na academia Apevo Vida, tivemos um reinício das aulas 
com um novo coordenador e uma nova professora, com 
vistas ao crescimento e a possibilidade de contratação de 

outros prossionais para atender a demanda.

Estamos no último ano de mandato, momento para 
destacar as conquistas alcançadas no ano de 2021.

Prezados associados e leitores em geral. Apesar das 
turbulências ocorridas pelo baixo desempenho da 
economia em virtude dos avanços dos casos da nova 
variante da Covid-19, a Apevo, resguardando as medidas 
de segurança preconizadas pelas autoridades sanitárias 
têm conseguido levar à frente os seus projetos 
elaborados para este ano.

Na área de saúde, parceria com laboratório de análises, 
facilitando em muito aos nossos associados. Ainda no 
espaço da saúde, tivemos novos atendimentos nas 
diferentes áreas correlatas.  

Presidente Interino da Apevo
No departamento de Turismo tivemos uma boa 
movimentação de turistas associados e a realização de 
três passeios, sendo em novembro para Poços de Caldas; 
em dezembro, o tradicional passeio de Maria Fumaça e 
ainda a visita à Basílica Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida. Em todos eles, os viajantes participaram com 
grande entusiasmo, marcando o retorno da programação 
que foi suspensa no período crítico da pandemia.
Para nalizar, é importante destacar o apoio que a atual 
diretoria vem recebendo dos associados, pois essa 

conança é muito importante para nós. Desejo à Apevo, 
nesse ano em que completa 30 anos, uma trajetória cada 
vez mais promissora, marcada por novas conquistas e 
realizações! 

José Carlos Ferreira 

Prazo para declaração do IR 2022 começa dia 7 de março 

Contador Francisco Carlos Vieira dos Santos

Mês da mulher: especialistas falam sobre os cuidados com saúde após os 50 anos

Ginecologista Carlos Eduardo Bastos da Silva

Aula de ginástica da Apevo: atividade é recomendada acima dos 50 anos



Mini Processador - Natalina Conceição Troiano e 
Fernanda Sintra

Smart TV - Bruna Almeida Larini
Smartphone - Aparecida Marinho

Mixer Delight Oester - Luzias Mendes da Silva
Grill e Sanduicheira – Valdemir Graciano Neto e 
Olinda Dias da Mota

Air Fryer - Verônica Cristina Domingues

Bloco 3

Liquidicador - Valdiza Santucci e Vanessa Tome Santos

Liquidicador - Eunice da Silva e Sueli Mendes de 
Oliveira

Aspirador de Pó Mondial - Maria Isabel Zaborel de 
Moraes

Smart TV - Edson Beda

Manicure Pé e Mão no Salão de Beleza Studio A:  
Leonardo Vieira de Moraes, Santina de Melo Padilha, 
Gabriel Fernandes Neto, Carlos Augusto Feichus, Maria 
Gabriela da Rocha, Maria José dos Santos Reis, Carla 
Alberto Leo, Nilton Barbosa de Oliveira, Laureni de 
Loiola Monteiro e Neiva De Oliveira.

Panela de Pressão Elétrica - Maria Cecília Scatena

Aspirador de Pó - Olinda Rodrigues Leme

Smartphone - Brazílio Rodrigues

Grill e Sanduicheira - Francisco Aníbal Missio e Tales 
Henrique Rodrigues

Liquidicador - Cedalina Dias e Yolanda Mobile

Bloco 4

Micro-ondas - Donizete Cassiano da Silva e Gilberto 
Rodrigues

Mini Processador - Elisa Tonche Larrubia e José Renato 
Amorim

Smartphone - Adolpho Salmeron Moreno
Micro-ondas - Edith Alves

Liquidicador - Geraldo Fernandes Guimarães e Olívio 
de Oliveira

Grill e Sanduicheira - Irene de Oliveira dos Reis e 
Rosana de Paula Baena

Mini Processador - Ivone Lindaura da Cruz e Herivelton 
Fernandes Pinto

Air Fryer - João Benedito Lopes de Castro

Mixer Delight Oster - Pedra de Oliveira de Souza

Panela de Pressão Elétrica - Claudete Moreno

Excursão para Barra Bonita com 1 acompanhante: 
Ednéia dos Santos e Augusta Maria Bueno.

Excursão para Campos do Jordão com 1 
acompanhante: Tiago Urquiza e Neusa Luiz Pinto.

Corte de cabelo feminino com escova no Salão de 
Beleza Studio A: Cecília de Jesus Galindo, Maria 
Eduarda Ferreira Flausino, Luzia Dias, Mario Luiz Nieri, 
Ana Ribeiro Dias Leandro, Fátima Aparecida de Ramos, 
Vera Lúcia Filgueira, Antônio Cleton Gerenuti, Mauro 
Rosa e Elvio Alexandrini Maciel.

Aspirador de pó - Ana Anice de Barros Vieira

Bloco 6

Diárias na Colônia de Férias de Ilha Comprida com 
1 acompanhante: Norma de Oliveira Padilha, Elizeu da 
Silva, Ester Sanches Antunes, Neusa dos Santos Martins e 
Mercedes Picoli.

Mixer Delight Oester - Benedito Pereira de Campos

Air Fryer - Nelson Pinto Bueno

Mini Processador - Neusa Martins Vassão e Marcina 
Regina da Silva

Bloco 5

Smart TV - Marcelo da Conceição dos Santos

A Apevo completou 30 anos de fundação no dia 7 de 
fevereiro e para comemorar o mês festivo foi realizado o 
“Sorteio Especial 30 Anos”. Com a impossibilidade de 
realizar o evento de forma presencial, devido aos 
protocolos de prevenção contra a Covid-19, a associação 
optou pela ação via internet.

O diretor da associação, Idair Carlos Modesto, disse que 
a ação foi muito importante porque simbolizou uma 
retribuição do comprometimento dos associados com a 
Apevo. “Os prêmios foram sorteados para as pessoas que 
ajudam a associação seguir em frente. Nenhuma 
associação persiste sem as pessoas que a apoiam”, 
comentou.
Após o evento, os funcionários da Apevo entraram em 
contato com os sorteados para fazerem a retirada seus 
prêmios. Gilberto Rodrigues, um dos sorteados, cou 
muito contente em ganhar um forno micro-ondas. “Meu 
pai atendeu a ligação e depois me contou. Fiquei muito 
feliz e quase não acreditei. Sou associado há 6 anos e essa 
é primeira vez que ganho em um sorteio”.

O sorteio aconteceu no dia 15 de fevereiro, às 15 horas, 
com transmissão pela página da Apevo no Facebook. O 
evento durou cerca de 1h30 e premiou 111 nomes, entre 
os 1822 associados que estavam em dia com as 
mensalidades. A ação foi apresentada por Carlos Alberto 
de Oliveira e contou com a presença dos auditores 
Adilson Mora, Sérgio Vieira e Fernando Camolesi, além 
dos diretores da associação e algumas pessoas que 
e s t a v a m  p r e s e n t e s  n o  s a l ã o  d e  e v e n t o s .
Foram sorteados diversos prêmios como aparelhos de 
televisão, smartphones, micro-ondas, multiprocessador, 
sanduicheiras, air fryer, mixer e liquidicador, entre 
outros eletrodomésticos e serviços da Apevo.

Conra o nome dos ganhadores:

Bloco 1

Air Fryer - Walter Antônio Michelatti
Mixer Delight Oster - Divanete Severo

Smartphone - Pedro Messias Vieira

Grill e Sanduicheira - Luisa Correa da Silva e Ivani Rosa 
da Silva
Aspirador de Pó - Santa Neide de Oliveira

Bloco 2

Micro-ondas - Aparecida Gonçalves do Amaral
Panela de Pressão Elétrica - Celi do Amaral Vieira

Corte de cabelo masculino no Salão de Beleza 
Studio A: Miguel Alves Domingues, Marlene Cavazim, 
Maria Aparecida de Almeida, Regiane Cesário da Silva, 
Sueli Madalena de Barros, Rosa Maria Paulino Galvão, 
Leonirda Garcia Mazzon, Luiz Ferreira de Campos, Maria 
Teresa Constança e Maria de Jesus dos Santos.

Três meses de gratuidade na academia na Apevo 
Vida: Eduardo Araújo Borges, Francieli Ferreira de 
Oliveira, Pietro de Renzis, Miriam Gomes Gil, Marisa 
Cardoso, Raimundo Justiniano da Silva, Vilfred João 
David, José Carlos da Silva, Helena Silva Araújo e João 
Benedito Cypriano.

Panela de Pressão Elétrica - Amélia Dias de Oliveira
Micro-ondas - Maria Teresa Rosa

Air Fryer - Maria Ivani Monteiro
Mixer Delight Oster - Alício Francisco Vieira
Aspirador de Pó Vertical - Jessé dos Santos

Mini Processador - Darlene Pereira de Almeida e Maria 
José Câmara da Silva

Liquidicador - Terezinha Buganza e Sueli Aparecida 
Rodrigues

Grill e Sanduicheira - Maria Cecília Noronha Pais e 
Maria de Freitas Bento

Smartphone - Kátia Regina Ferreira Flausino
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Apevo realiza o maior sorteio de sua história e
presenteia 111 associados em mês de aniversário   

Equipe que realizou o sorteio com transmissão pelo Facebook 

Idair Modesto, Itagiba Tadeu, José Carlos Ferreira e Eliseu Sentelhas 

Equipe e participantes durante a transmissão

O ganhador Thales Henrique Rodrigues e Idair Carlos Modesto (Apevo)

Mesa com os prêmios oferecidos aos associados 

Itagiba Tadeu de Moraes (Apevo) e o ganhador Edson Beda

Diretor Idair fez a conferência dos brindes 

A ganhadora Marizilda Pinheiro e Eliseu Sentelhas (Apevo)

A ganhadora Katia Regina Ferreira Flausino e José Carlos Ferreira
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Itagiba Tadeu de Moraes (Apevo) e Herivelton Fernandes Nadir Cremonezi e Eliseu Sentelhas (Apevo) Itagiba Tadeu (Apevo) e Maria de Freitas Bento Itagiba Tadeu (Apevo) e Irene de Oliveira 

Natalina Conceição e Itagiba Tadeu (Apevo) Itagiba Tadeu (Apevo) e Nelson Pinto Bueno Itagiba Tadeu (Apevo) e Adolpho Salmeron Moreno Itagiba Tadeu (Apevo) e Pedro Messias Vieira

Itagiba Tadeu (Apevo) e Valdemir Graciano Neto Itagiba Tadeu (Apevo) e Osmir Alves (lho de Edith Alves) Juliana Oliveira (Apevo) e Eunice da Silva C. Soares José C. Ferreira (Apevo) e Marcelo dos Santos

José C. Ferreira (Apevo) e Pedra de Oliveira Nunes José Carlos Ferreira (Apevo) e Maria Teresa da Rosa José C. Ferreira (Apevo) e Maria Irani Monteiro Benedito Pereira e Itagiba Tadeu de Moraes (Apevo)

Donizeti Cassiano e Itagiba Tadeu de Moraes (Apevo) Brazilio Raphael Rodrigues e Itagiba Tadeu (Apevo) Alicio Francisco Vieira e Eliseu Sentelhas (Apevo) Juliana Oliveira (Apevo) e Celi do Amaral Vieira

Eliseu da Silva e Eliseu Sentelhas (Apevo) Olívio de Oliveira e Idair (Apevo) João Benedito L. Castro e José C. Ferreira (Apevo) Raimundo Justiniano e Itagiba (Apevo) Gilberto Rodrigues e Idair Modesto (Apevo)

Geraldo Fernandes e Juliana Oliveira (Apevo) Walter Michelacci e Itagiba Tadeu (Apevo) José Renato e Itagiba Tadeu (Apevo) Tiago Urquiza, Verusca e Viviane Marteletto Viviane Martins, Pietro de Renzis e Marcio



Especial 30 anos 5

Março de 2022

Sueli Mendes e Itagiba Tadeu de Moraes (Apevo) Claudete Pinto Moreno e Idair Modesto (Apevo) Aparecida Gonçalves e Eliseu Sentelhas (Apevo) Bruna Almeida Larini e Idair Carlos Modesto (Apevo)

Aparecida Marinho e Itagiba Tadeu (Apevo) Darlene Pereira e Juliana Oliveira (Apevo) Divanete Severo e Itagiba Tadeu (Apevo) Edmeia Rocha e Eliseu Sentelhas (Apevo) Fernanda Cintra e Itagiba Tadeu (Apevo)

Elise Tonche e Itagiba Tadeu de Moraes (Apevo) Iolanda Móbile e Eliseu Luiza Correa e Juliana Oliveira (Apevo) Ines Pires dos Santos e Itagiba Tadeu de Moraes (Apevo) Maria Cecília e Lia Omar (Apevo)

Marcia Regina dos Santos e José C. Ferreira (Apevo) Sandra Leite e Itagiba Tadeu de Moraes (Apevo) Neusa dos Santos e Idair Carlos Modesto (Apevo) Maria Izabel Zaborel e Itagiba Tadeu de Moraes (Apevo)

Natalina Conceição e Itagiba Tadeu (Apevo) Maria José e Idair Carlos (Apevo) Valdiza Santucci e José Carlos Ferreira (Apevo) Sueli Ap. Crozera e Itagiba Tadeu (Apevo) Sandra Vieira e Juliana Oliveira (Apevo)

Vanessa Tome Santos e Idair Modesto (Apevo)  Eliseu Sentelhas (Apevo) e Ivani Rosa Terezinha Buganza e José Carlos Ferreira (Apevo) Ana Maria de Oliveira (Apevo) e Nilton Barbosa de Oliveira

Verônica Cristina e Itagiba Tadeu de Moraes (Apevo) Sentelhas (Apevo) e Neusa Martins Vassão

Venho parabenizar a APEVO pelos seus 30 anos de existência em 
nossa cidade. Entidade essa que presta um grande serviço, sempre 
com responsabilidade e apreço aos aposentados e pensionistas 
desenvolve atividades para inclusão dos mesmos na sociedade 
votorotinense, respeitando suas delimitações e exaltando seu 
conhecimento adquirido ao longo de uma vida. Quero deixar aqui 
também meus parabéns a atual diretoria que faz um belo trabalho, 
fazendo da APEVO uma ASSOCIAÇÃO séria, moderna e de 
credibilidade, sendo referência para Votorantim e Região.

Vereador e Empresário Mauro Materiais



Os turistas puderam se refrescar nas diversas atividades 
do local, como os toboáguas de diferentes alturas, piscina 
de ondas, ilhas, gêiser e mais. Todas as fotos do passeio 
estão na página do Turismo da Apevo no Facebook 
www.fb.com/TurismoApevo.

O Departamento de Turismo da Apevo realizou um 
passeio inédito em fevereiro, no mês de aniversário da 
associação. O grupo de 40 pessoas passou um dia 
divertido no parque aquático Thermas Water Park, 
localizado na cidade de São Pedro (SP). 

Você pode conferir a programação dos próximos passeios 
que serão realizados pela Apevo na página 8.

O diretor administrativo da Apevo, Eliseu Sentelhas, 
recebeu uma homenagem da Câmara Municipal, no dia 8 
de fevereiro, pelos mais de 40 anos dedicados à 
arbitragem na Liga Sorocabana de Futsal (Lisofus). A 
homenagem foi apresentada pelo vereador Cesar Silva 
(Cidadania). O diretor da Apevo cou muito feliz pelo 
reconhecimento. “Eu co agradecido por lembrarem de 
todo o trabalho que já dediquei a cidade. Essa é a segunda 
homenagem que recebo. A primeira foi de Honra ao 
Mérito, há muitos anos”.
Eliseu, 72 anos, se tornou uma referência na arbitragem 
do futebol. No nal do ano passado, ele anunciou o 
encerramento do seu ciclo à frente da Lisofus, onde 

deixou sua marca como árbitro e dirigente de futebol de 
salão de Sorocaba, Votorantim e região.

A Fazenda das Pedras é cercada por verde e possui uma 
vista panorâmica da cidade de Itu. No local, é possível 
fazer caminhadas, entre as árvores, trilhas, se divertir nos 
passeios de trenzinho e visitar a lojinha cheia de produtos 
locais.

O valor para associados é de R$ 760 e para não associados 
é de R$ 810. As reservas podem ser feitas diretamente na 
associação, na rua Antônio Fernandes, 50 - Votorantim, 
ou pelos telefones (15) 3243-2410 ou (15) 99605-3037.

Para o mês de abril, o destino da viagem escolhida pelo 
Departamento de Turismo é a cidade de Águas de 
Lindoia, localizada no interior de São Paulo.

A história da fazenda começa no início da década de 40, 
quando a antiga fazenda Coqueiros foi comprada por 
Olinto Rodrigues de Arruda, apelidado "Nho Ito".

O restaurante ca localizado na antiga leiteria da fazenda 
e se tornou uma referência da culinária paulista, que ao 
longo dos seus mais de 30 anos oferece aos seus clientes, 
além de receitas deliciosas, uma experiência única as 
tradições centenárias da família fundadora.

Em março, os turistas da Apevo vão fazer um passeio para 
um lugar lindo e relaxante. O destino é a Fazenda das 
Pedras, localizada na cidade de Itu (SP). O local, que será 
visitado no dia 12 de março (sábado) é ideal para quem 
busca um encontro com a natureza e uma comida 
deliciosa.

No pacote elaborado pelo Departamento de Turismo da 
Apevo, está incluso o transporte para o local, café da 
manhã, aperitivo, almoço na cantina, lanche da tarde, 
monitor acompanhando o grupo, tirolesa, loja de 
artesanatos, redário, baile com música ao vivo e bingo.

Em 1952, "Nho Ito" faleceu e a fazenda Coqueiro foi 
dividida. A parte que cou com o seu lho Luiz Carlos, 
casado com Maria Benedita "Ditinha", passou a chamar-se 
Fazenda Santa Rita. Logo, introduziram novidades na 
produção, como a leiteira, plantação de tomate e mais 
tarde criação de gado.  Em 1974, a família soube de um 
novo negócio que atraia muita gente, o camping. Em 20 
de dezembro de 1975 foi inaugurado o Camping das 

Pedras.

O pacote turístico custa R$220 para associados e R$270 
para não associados. Crianças de 5 a 9 anos pagam R$150. 

O pagamento pode ser realizado via boleto ou 
parcelamento em até 12 vezes com juros no cartão de 
crédito.  As reservas podem ser feitas diretamente na 
associação, na rua Antônio Fernandes, 50 - Votorantim, 
ou pelos telefones (15) 3243-2410 ou (15) 99605-3037.

 A cidade de Itu, onde ca localizada a fazenda, ca à 1 
hora e 16 minutos de São Paulo e é conhecida como a 
cidade dos exageros, com objetos enormes espalhados 
pela cidade como o orelhão gigante. É uma agradável 
cidade turística que possui 175 mil habitantes, formada 
por descendentes de italianos, portugueses, japoneses, 
além de migrantes de outras regiões do país como o 
Nordeste e do Paraná.

 Águas de Lindoia

O passeio será realizado de sexta a domingo, entre os dias 
8,9 e 10 de abril, com check in na sexta às 7h. No pacote, 
está inclusa a hospedagem no Hotel Mantovani, pensão 
completa (café da manhã, almoço e jantar) e 
visita/compras em Monte Sião (Capital das Malhas e 
Tricot), Serra Negra e passeio de bonde turístico com 
guia.

Hoje em dia, a Fazenda das Pedras Camping e Pousada é 
administrada pelas lhas de "Ditinha" e "Luizinho" (já 
falecidos). Possui 60 chalés e oferece comodidade e 
contato com a natureza, além de restaurante 
(inaugurado em 1983), lanchonete, área de camping e 
day use para grupos da melhor idade e escolas.

A cidade de Votorantim criou um projeto que insere 
mulheres em situação de vulnerabilidade no mercado de 
trabalho. O Projeto “Elas e a Cidade” surgiu após um 

grande número de mulheres se inscrever no projeto 
Reintegrar.

O projeto, que foi criado pela prefeita Fabíola Alves faz 
parte da Secretaria de Cidadania e Geração de Renda e 
consiste em mulheres que desempenham serviços 
especícos de zeladoria, como pinturas de gradil, 
playground e parapeitos em áreas públicas do município. 
O grupo de mulheres atua diretamente na Secretaria de 
Serviços Públicos.

O projeto visa inserir as mulheres em situação de 
vulnerabilidade no mercado de trabalho. O “Elas e a 
Cidade” objetiva tornar Votorantim uma cidade mais 
inclusiva e bonita, com o resgate da autoestima dos 
moradores.

Para fazer parte do projeto, elas precisavam ser 
moradoras de Votorantim, ter baixa renda e estarem 
desempregadas há mais de um ano. Muitas dessas 
mulheres são chefes de família. Atualmente 6 mulheres 
fazem parte do projeto.

Os contratos têm duração de 12 meses, renováveis por 
igual período. Cada contratada recebe um salário mínimo 
mensal, vale-transporte e vale-refeição no local de 
trabalho. Além da geração de renda, o projeto ajuda a 
resgatar a autoestima dessas mulheres.

No momento as inscrições para o projeto não estão 
abertas. A prefeitura estuda a possibilidade de ampliar o 
projeto e, assim, dar oportunidade a mais mulheres de 
fazerem parte dele.
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Fazenda das Pedras: Apevo leva associados para espaço relaxante 

Saúde
Turistas da Apevo se divertem em passeio no Thermas Water Park 

Cidade em Foco

Projeto "Elas e a Cidade" insere mulheres no mercado de trabalho

Projeto 'Elas e a Cidade' introduz mulheres de Votorantim no mercado de trabalho

A pessoa que tiver o e-mail cadastrado na CPFL receberá 
a fatura por e-mail que poderá ser paga por meio de 
aplicativo. A entrega da fatura também é realizada nas 
casas, caso a pessoa tenha caixa de correio disponível no 
local.

Os moradores de Votorantim agora podem buscar 
atendimento da CPFL Piratininga em um novo posto, que 
ca localizado na rua Antônio Fernandes – 108. No local 
podem ser realizados diversos serviços como a 2ª via de 
fatura, conta fácil, conta mínima, histórico de consumo, 
alteração da data de vencimento, consulta de débitos do 
cliente, entre outros.

CPFL Piratininga tem novo posto de 
atendimento em Votorantim

Eliseu Sentelhas recebe homenagem da Câmara de Vereadores de Votorantim 

A fazenda oferece uma vista panorâmica da cidade de Itu
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Restaurante da Fazenda das Pedras atende os turistas há mais de 30 anos

Eliseu Sentelhas dedicou 40 anos de sua vida para a arbitragem de futebol
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Família Domingues: Juan Lucas, Ezequias Junior e Renan MatheusTuristas da Apevo posam para foto durante passeio no Thermas Water Park

Andrea Tozzi, Sonia Quintino, Elizabeth Quintino e Erica Leal

Julia Padilha, Emerson Albieiro e Ana Proença

Erica Leal e Lívia Leal
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Para isso, todos os anos o Dia Mundial da Água 
aborda um tema especíco sobre este recurso 
natural de extrema e absoluta importância para a 
existência da vida. O tema escolhido para o ano de 
2022 é “Segurança Hídrica para a Paz e o 
Desenvolvimento”.

Dia Mundial da Água

O Dia Mundial da Água é comemorado todos os 
anos em 22 de março. Esta data internacional foi 
criada em 1992 com o objetivo de alertar a 
população sobre a importância da preservação da 
água para a manutenção de todos os ecossistemas 
no planeta.

A comemoração do Dia Internacional da Mulher foi 
ocializada em 1921, mas o marco ocial para a 
denição da data em 8 de março foi uma 
manifestação das mulheres russas por melhores 
condições de vida e trabalho, acontecimento que 
data de 8 de março de 1917.

 

 

Este dia não é reservado apenas para uma religião 
especíca, mas para todas as crenças que usam 
orações como forma de interceder pela realização 
de atos de caridade pelo mundo. A data é 
celebrada em mais de 170 países, com o principal 
objetivo de promover o aumento das obras 
missionárias, além de ajudar na troca de 
experiências entre cristãos e éis religiosos de 
todo o mundo.

 Dia Internacional da Mulher
 
O Dia Internacional da Mulher ou Dia da Mulher é 
comemorado anualmente em 8 de março, e não é 
considerado um feriado nacional.
Trata-se de uma celebração de conquistas sociais, 
políticas e econômicas das mulheres ao longo dos 
anos, sendo adotado pela Organização das Nações 
Unidas e depois por diversos países.

O Dia Mundial da Oração é uma celebração móvel 
que acontece na primeira sexta-feira de março, de 
acordo com a determinação realizada em 1968.

Ingredientes:

- 1 maçã vermelha picada
- 1 pedaço pequeno de pepino japonês

- 3/4 de xícara (chá) de água de coco
 

Conra o passo a passo de um saboroso suco detox. Se 
você zer a receita, nos marque no Instagram: 
@ApevoOcial ou envie uma foto no e-mail : 
com.apevo@gmail.com.
 

Quem toma o suco detox com frequência ganha diversos 
benefícios como a atuação em prol dos sistemas digestivo 
e imunológico, alívio dos sintomas da enxaqueca, é 
prático, possui diversos sabores, proporciona bem-estar, 
diminui o inchaço e completa o quadro nutricional.  

- 1 folha de couve

Os sucos detox são boas escolhas para quem deseja 
limpar o organismo. A bebida é versátil e ajuda na 
desintoxicação do corpo, eliminando as impurezas 
encontradas e favorecendo a absorção de substâncias 
benécas. A bebida deve ser feita com ingredientes 
naturais, livres de qualquer adição química e caso 
necessite adoçá-lo, deve-se dar preferência pelos 
adoçantes naturais, como mel e a stévia.
O fígado é o órgão responsável pela absorção das 
substâncias que são ingeridas pelo corpo e os sucos detox 
contribuem para a limpeza hepática. 

- Suco de 1/2 limão

Modo de preparo:
Escolha um dos sucos e bata os ingredientes no 
liquidicador por aproximadamente 2 minutos. Sirva em 
seguida em um copo com gelo. 

ANTÔNIA - UMA SINFONIA

Sinopse: A produção narra a história de uma mulher 
negra americana que luta contra a pobreza e as 
adversidades da vida para se tornar uma empresária de 
sucesso. A série produzida pela Netix conta a história 
incontável e altamente irreverente da pioneira e 
magnata dos cuidados com os cabelos negros, Madam 
C. J. Walker, e como ela superou a América hostil da 
virada do século, rivalidades épicas, casamentos 
tumultuados e alguma família insignicante para se 
tornar a primeira 
milionária americana 
self-made. É 
interessante 
acompanhar a evolução 
da personagem ao 
longo do tempo e tudo 
que ela faz para 
alcançar os seus 
objetivos, além de ver o 
próprio olhar para si 
mesma. 

A VIDA E HISTÓRIA DE MADAM C.J 
WALKER 

Onde assistir: Netix, aplicativo por assinatura
Onde assistir: Netix, 
aplicativo por 
assinatura.

PRA VIDA TODA VALER A PENA VIVER
 

Sinopse: A médica geriatra e paliativista Ana 
Claudia Quintana Arantes cou conhecida ao quebrar 
tabus sobre a morte em seus dois primeiros títulos que 
chegaram a vender mais de 300 mil cópias. Em Pra vida 
toda valer a pena viver: Pequeno manual para 
envelhecer com alegria, a autora conversa com o leitor 
sobre o processo de envelhecimento e o que pode ser 
feito para envelhecer com saúde e bem-estar.

Tipo: lme

 

Tipo: livro

Onde comprar: R$ 31,90 na 
Amazon (valor visto no dia 16 de 
fevereiro)

Sinopse: A vida de Antônia Brico que, na Nova 
Iorque de 1930, tornou-se a primeira mulher a 
conduzir, com sucesso, uma orquestra. Ela ousou 
seguir o sonho de se tornar uma maestrina, embora 
ninguém acreditasse ser possível. O longa é dirigido por 
Maria Peters e protagonizado por Christanne de Bruijn. 
A dedicação dela à 
personagem é 
emocionante. Ao 
apresentar a história de 
Antônia, o lme reforça 
comportamentos que 
marcam a luta feminina 
para ser percebida. 
Diversos momentos do 
lme mostram como a 
protagonista procurou os 
melhores mestres para 
receber formação. E antes 
de ser aceita, em todos 
eles, precisou demonstrar 
grande conhecimento 
técnico e teórico.

Sabemos que haverá perdas, de amigos e familiares, 
mas também de independência e vitalidade. A médica 
nos ensina a lidar com os lutos cotidianos da velhice 
sem perder de vista que ainda 
estamos vivos e que a vida vale a 
pena ser vivida. Aprendemos com a 
autora a construir uma velhice que 
não nega as grandes transformações 
que o tempo traz, mas busca o bem-
estar e a alegria até o último suspiro. 

Tipo: série

Suco detox para desintoxicar o organismo
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Suco detox: refresco que faz bem

Vamos montar um arranjo de flores? 
Em março: Dia Mundial da Oração, 

Dia Internacional da Mulher e Dia Mundial da Água 

Aprenda a fazer um lindo arranjo de ores para decorar a sua casa 
no Dia Internacional da Mulher. Os arranjos de ores são 
atemporais, versáteis e podem ser feitos com o material que você 
tiver. Use a criatividade e se surpreenda. Conra o passo a passo:

Não esqueça da hidratação: para manter o arranjo bonito e vivo 
lembre-se da hidratação. Se usar espuma é preciso hidratar antes 
de xar as ores. 

Dena o vaso ideal: separe um vaso bonito para usar que pode 
ser de plástico, vidro ou cerâmica. Se quiser inovar pode montar o 
arranjo em um prato, tigela ou uma garrafa.

Hora da montagem: Separe tudo em um local que possa sujar. 
Coloque primeiro o suporte escolhido dentro do vaso e vá 
encaixando as ores. A mistura de diversos tamanhos de ores e 
folhas cria um efeito surpreendente. Deixe a or que você quer 
destacar no centro do vaso. Está pronto!

Escolha as ores: pense nas espécies que você gostaria de incluir 
no arranjo e escolha pelo menos duas para criar um visual mais 
vibrante.

Escolha um suporte: é importante que você escolha um 
suporte para manter o seu arranjo intacto por bastante tempo. 
Pode ser de espuma, tela de arame, pedras ou galhos. 
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“É necessário orientar os idosos para que não caiam nos 
golpes em que se promete o resgate de valores atrasados 
ou diferença nos benefícios dos aposentados”. O alerta é 
do advogado da Apevo, Fernando Camolesi, tendo em 
vista os acontecimentos ocorridos em Sorocaba, em 
fevereiro, quando a Polícia Federal efetuou uma 
operação com o apoio de integrantes do Ministério 
Público e membros da OAB/SP contra uma empresa 
suspeita de aplicar golpes contra aposentados.
A empresa coletava dados de aposentados e pensionistas 
e prometiam o resgate de valores atrasados ou 
diferenças nos benefícios. Para isso cobravam valores 
para a avaliação de ações de tomada de medidas 
extrajudiciais contra órgãos públicos, que, segundo as 
informações disponibilizadas na imprensa, nunca eram 
tomadas.

O advogado da Apevo destaca que os dados dos 
aposentados e pensionistas são sigilosos e não estão 

acessíveis para qualquer pessoa. “Não é possível que 
alguém saiba se um aposentado ou pensionista tenha 
direito ao recebimento de valores atrasados ou 
diferenças de benefícios; menos ainda, os valores a 
receber a não ser que o próprio interessado forneça os 
dados de acesso à consulta”, comenta.

Para efetuar os golpes, a empresa fazia propagandas, 
além do envio de cartas que prometiam valores em 
dinheiro para os idosos e pensionistas que se sentiam 
seduzidos pela oferta.

A regra principal para evitar golpes é desconar sempre 
de vantagens prometidas por terceiros e por estranhos, 
principalmente, quando fala em altas quantias. Camolesi 
faz um alerta aos idosos a m de evitar que mais pessoas 
caiam nesse tipo de fraude. “Os aposentados e 
pensionistas que tenham interesses em vericar se têm 
direito de pleitear valores ou diferenças dos seus 
b e n e f í c i o s  d e v e m 
procuram prossionais 
c o n h e c i d o s  e  d e  s u a 
conança para fazer a 
análise de cada caso para 
evitar cair em golpes como 
os que essa empresa de 
Sorocaba é suspeita de 
aplicar”, recomenda.

8 Apevo Acontece
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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.

A academia da Apevo conta com excelente infraestrutura 
e possui mais de 30 aparelhos a disposição dos alunos. O 
espaço funciona de segunda a sexta-feira, nos períodos 
das 7h às 11h e das 16h às 20h. 

Para marcar a reinauguração da Apevo Vida – academia 
da Apevo, a associação realizou um café especial para os 
alunos. Uma aula de ginástica também foi preparada para 
marcar a nova fase.

Apevo Vida é reinaugurada com café e aula especiais      

Alunos saborearam um delicioso café na reinauguração da academia 

Em fevereiro, a Apevo contratou a esteticista Gislaine 
Proença. A prossional realiza diversos atendimentos, 
como: design de sobrancelhas, extensão de cílios com 
técnica de os clássicos e brasileirinho, lash lift 
(alongamento dos cílios naturais).

A consulta de valores e os agendamentos podem ser 
feitos pelo telefone (15) 99747-2191. A prossional 
atende de forma presencial e com agendamento prévio 
na Apevo, na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de 
Votorantim, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. 

Entre os serviços estão o microagulhamento facial e 
corporal, que auxilia no tratamento de melasma, 
rejuvenescimento, linhas de expressão e cicatrizes de 
acnes; o microagulhamento capilar, que estimula o 
nascimento de os de cabelo em homens com calvície e 
depilação com cera quente em homens e mulheres.  A 
depilação nos homens é feita no nariz, ouvidos e peito. Já a 
depilação nas mulheres é feita de forma completa. A 
técnica baby lips também é realizada por Gislaine para 
melhorar a hidratação dos lábios.

Conheça os trabalhos de Gislaine pelo Instagram da 
prossional, que é @proenca_gih.  

 Associação tem nova profissional 
no departamento de estética       

A esteticista Gislaine Proença é a nova contratada da Apevo

 Golpe: advogado da Apevo faz alerta aos idosos        

Advogado Fernando Camolesi

 Apevo recebe homenagem na Câmara Municipal      
A Apevo recebeu uma homenagem pelos 30 anos de 
fundação, no dia 22 de fevereiro, durante sessão realizada 
na Câmara Municipal. O vereador Rogério Lima 
(Progressistas) foi o autor da homenagem. O presidente 
interino da Apevo, José Carlos Ferreira, disse que a 
associação se sente agradecida pela homenagem. “Essa é 
uma forma de reconhecimento do trabalho prestado pela 
Apevo durante todos esses anos”. O diretor administrativo 
da associação, Eliseu Sentelhas, também cou feliz com a 
ação. “É algo que nos dá força para continuar realizando 
esse trabalho para os aposentados da cidade”.

Itagiba Tadeu, José Carlos Ferreira, Idair Modesto e Eliseu SentelhasDiretores da Apevo receberam homenagem do vereador Rogério Lima


