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Páscoa: Apevo faz sorteio mensal
Associadas receberam botões de
especial e presenteia associada. Pág. 6 rosas no Dia das Mulheres. Pág. 8

A associada Elisa Sene da Cruz ganhou um ovo de páscoa no sorteio mensal da Apevo

Daniela Meira Leme e Elizabeth de Meira Leme foram presenteadas

A tradicional viagem a Águas de
Lindoia acontece em abril. Pág. 3

Saiba quais são os benefícios de ter
um animalzinho em casa. Pág. 5

Águas de Lindoia possui lindas paisagens

A aposentada Ivanildes Pessôa e sua inseparável amiga, a Lola

ü
ü
ü
ü
ü

Água na Boca: aprenda a fazer um delicioso bombom de travessa para o almoço de Páscoa. Pág 7
Dia 2 de abril é o Dia Mundial do Autismo: saiba mais sobre a data na página 2.
Médico da Saúde da Apevo, Fábio Oliveira de Sousa, faz um balanço dos últimos anos. Pág 2.
Vacinação: dia 4 de abril começa a imunização contra sarampo e influenza em crianças. Pág 4
No mês em que haverá Carnaval, acompanhe orientações sobre a máscara de proteção. Pág 5
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Palavra do Presidente

Páscoa: é tempo de reflexão para um novo recomeço
Prezados associados e leitores em geral. Estamos num
momento muito importante para os cristãos. O período
da Quaresma neste ano, começando no dia 2 de março e
terminando no dia 14 de abril, é um momento para
reexão e preparação para a Semana Santa e a Páscoa.
A Quaresma é um dos costumes mais conhecidos, que é
praticado por milhões de cristãos e é o tempo de apenas
quarenta dias.
Durante os quarenta dias que precedem a Semana Santa e
a Páscoa, os cristãos dedicam-se à reexão e a conversão
espiritual. Normalmente se recolhem em oração e
penitência para lembrar os 40 dias passados por Jesus no
deserto e os sofrimentos que ele suportou na cruz.
Durante a Quaresma, a Igreja veste seus ministros com
vestimentas de cor roxa, que simboliza tristeza e dor. Por
isso, o importante é “Viver a Quaresma”, que signica

arrepender-se de algo, fazer um sacrifício, sendo algo
sagrado por amor a Deus, tornar-se mais reexivo,
tentando perdoar, reconciliar e se puricar nos quarenta
dias de preparação para a festa da Páscoa.
A Páscoa é uma celebração da tradição do cristianismo e
relembra-nos os últimos atos da vida de Jesus Cristo. Essa
festa surgiu sob a inuência judaica, chamada de Pessach,
que acontece, aproximadamente no mesmo período.
A Páscoa ocorre como lembrança da prisão, crucicação,
morte e ressurreição de Jesus Cristo.
É a celebração mais importante do calendário religioso do
cristianismo e é um período aguardado com muita
expectativa pelos éis.
A data da Páscoa é móvel, e seus critérios de denição
foram estabelecidos pela Igreja Católica no século IV d.C.
Para nalizar, desejo que o espírito da Páscoa esteja

presente em seus lares e que essa celebração represente
para todos nós como um novo recomeço, novas
conquistas e novos tempos. Feliz Páscoa!

José Carlos Ferreira
Presidente Interino da Apevo

Artigos

2 de abril: Dia Mundial da Conscientização do Autismo
O Dia Mundial da
Conscientização do Autismo,
ou simplesmente Dia Mundial
do Autismo, é comemorado
em 2 de abril. A data visa ajudar
a conscientizar a população
mundial sobre o Autismo. O
autismo é um transtorno no
desenvolvimento do cérebro
que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o
mundo.
Não se trata de uma doença, mas sim, de um transtorno
do neurodesenvolvimento, conhecido por "Transtornos
de Espectro Autista" (TEA) - que é uma condição de
saúde caracterizada por décit na comunicação social
(socialização e comunicação verbal e não verbal) e
comportamento (interesse restrito ou hiperfoco e
movimentos repetitivos).
Não há só um, mas muitos subtipos do transtorno. Tão
abrangente que se usa o termo espectro, pelos vários
níveis de suporte que necessitam — há desde pessoas
com outras doenças e condições associadas
(coocorrências), como deciência intelectual e epilepsia,

até pessoas independentes, com vida comum, algumas
nem sabem que são autistas, pois jamais tiveram
diagnóstico.
As causas do autismo são majoritariamente genéticas.
Um trabalho cientíco mostrou, em 2019, que fatores
genéticos são os mais importantes na determinação das
causas (estimados entre 97% e 99%, sendo 81%
hereditário), além de fatores ambientais (de 1% a 3%)
ainda controversos, que também podem estar associados
como, por exemplo, a idade paterna avançada ou o uso
de ácido valpróico na gravidez. Existem atualmente 1.031
genes (atualizado em março/2022) já mapeados e sendo
estudados como possíveis fatores de risco para o
transtorno.
Origem da data
O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi criado
pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 18 de
dezembro de 2007.
O objetivo da data é alertar as sociedades e governantes
sobre esse transtorno do neurodesenvolvimento,
ajudando a derrubar preconceitos e esclarecer a todos.

No Brasil, é celebrado com palestras e eventos públicos
que acontecem por várias cidades brasileiras. Nesta data,
vários pontos turísticos do país são iluminados de azul,
cor que simboliza o Autismo. O ponto turístico mais
famoso do Brasil que também ganha luminosidade é o
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.
Outros exemplos de países e pontos turísticos envolvidos
com a causa e que recebem tons de azul para marcar a
data são: o Empire State Building (nos EUA), a Torre Eiffel
(na França), a CN Tower (no Canadá), as pirâmides do
Egito, entre outros.
Lugar de Autista é em todo lugar
Em 2022 o tema da campanha nacional é “Lugar de
Autista é em todo lugar”, com a hashtag
#AutistaEmTodoLugar nas redes sociais.
Desde 2020, a comunidade envolvida com a causa do
autismo no Brasil todo segue, unida, em uma campanha
nacional com tema único. Em 2020/2021 o tema foi:
“Respeito para todo o espectro” — hashtag
#RESPECTRO. (Fontes: Canal Autismo e Calendarr
Brasil).

Sobre a Campanha da Fraternidade 2022
Celebrada no período quaresmal, a Campanha da
Fraternidade (CF) convida a todos a imitar a misericórdia
do Pai repartindo o pão com os necessitados, forticando
o espírito fraterno. A iniciativa está ligada a caminhada
quaresmal como um dos modos de viver a espiritualidade
deste tempo favorável.
Em 2022, a CF tem como tema “Fraternidade e
Educação” e o lema “Fala com sabedoria, ensina com
amor” (Pr 31,26). Seu início se deu na abertura da
Quaresma, dia 2 de março, na Quarta-Feira de Cinzas.
Trata-se, em 2022, da terceira vez que a Igreja no Brasil
vai aprofundar o tema da educação em uma Campanha da
Fraternidade. Desta vez, a reexão será impulsionada
pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa
Francisco.
“Ao longo da caminhada quaresmal, em que a conversão
se faz meta primeira, recebemos o convite para busca os
motivos de nossas escolhas em todas as ações e, por
certo, naquelas que dizem respeito mais diretamente ao
mundo da educação”, convida a presidência da CNBB.
A Campanha da Fraternidade de 2022 convida a
promover diálogos a partir da realidade educativa do
Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do

humanismo integral e solidário.
Os objetivos são:
1. Analisar o contexto da educação na cultura atual, e seus
desaos potencializados pela pandemia.
2. Vericar o impacto das políticas públicas na educação.
3. Identicar valores e referências da Palavra de Deus e da
Tradição cristã em vista de uma educação humanizadora
na perspectiva do Reino de Deus.
4. Pensar o papel da família, da comunidade de fé e da
sociedade no processo educativo, com a colaboração dos
educadores e das instituições de ensino.
5. Incentivar propostas educativas que, enraizadas no
Evangelho, promovam a dignidade humana, a experiência
do transcendente, a cultura do encontro e o cuidado com
a casa comum.
6. Estimular a organização do serviço pastoral junto a
escolas, universidades, centros comunitários e outros
espaços educativos, em especial das instituições católicas
de ensino. 7. Promover uma educação comprometida
com novas formas de economia, de política e de
progresso verdadeiramente a serviço da vida humana, em
especial, dos mais pobres.

Coleta da solidariedade
Gesto concreto da Campanha da Fraternidade (CF), a
Coleta da Solidariedade é realizada em âmbito nacional,
todos os anos, no Domingo de Ramos. Em 2022,
acontecerá no dia 10 de abril. Os recursos arrecadados
integram os Fundos Diocesanos e Nacional de
Solidariedade que têm contribuído para a promoção da
dignidade humana, o compromisso com os pobres e a
vida plena.
Do total arrecadado na Coleta para a Solidariedade, 60%
ca na própria diocese e é gerido pelo Fundo Diocesano
de Solidariedade (FDS) com o objetivo de apoiar
iniciativas e projetos locais. Os outros 40% compõem o
Fundo Nacional de Solidariedade (FNS), que é
administrado pelo Departamento Social da CNBB, sob a
orientação do Conselho Gestor da CNBB.
Bispo, padres, religiosos(as), lideranças leigas, agentes de
pastoral, colégios católicos e movimentos eclesiais são os
principais motivadores e animadores da Campanha da
Fraternidade em suas comunidades, paróquias e
dioceses. (CNBB - Confederação Nacional dos
Bispos do Brasil)

Atividades realizadas pela Unidade de Saúde da Apevo no triênio 2019-2021

A Apevo, por meio de seu ambulatório e dos
credenciamentos em consultórios externos, vem
desenvolvendo atividade de atendimento médico, tendo
suas especialidades diversas com atendimento nas áreas
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de clínica médica e especialidades.
No triênio de 2019 a 2021, foram realizadas consultas
médicas in loco nas especialidades: urologia com 431
atendimentos, cardiologia com 342 atendimentos,
ortopedia com 248 atendimentos, geriatria com 215
atendimentos, psiquiatria com 802 atendimentos e
dermatologia com 172 atendimentos.
Além disso, a Unidade de Saúde da Apevo dispõe de
credenciamento com várias especialidades que os
usuários podem ter em consultório externo nas áreas de
otorrinolaringologia, ginecologia, endocrinologia,
vascular, oftalmologia, gastroenterologia e neurologia.
No ano de 2019, antes da pandemia, foi desenvolvida
uma ação dentro do mês do novembro azul, onde foi
realizada uma palestra, exames de psa (exame para
diagnóstico do câncer de próstata) e consultas
Distribuição gratuita
Jornalista Responsável: Luciane Fogaça (MTB 25.042)
Textos: Luciane Fogaça e Aline Acquaviva
Artes e Diagramação: Thaís Marques
Departamento Comercial: Thaís Marques

especializadas que totalizou 97 atendimentos. Na
campanha houve apoio cientíco da Phito Fórmulas,
Astellas, Souza Areas e Zodiac.
Durante a pandemia seguimos todos os protocolos de
segurança para não parar os atendimentos nesse período
com o distanciamento entre aqueles que procuravam o
serviço, uso de máscaras e álcool em gel.
Além disso, no triênio de 2019 a 2021 foram realizados
atendimentos de prossionais não médicos com 793
atendimentos de sioterapia, 902 atendimentos de
podologia, 1012 atendimentos de psicologia, 2420
atendimentos de fonoaudiologia e 3779 atendimentos de
odontologia.
Dr. Fábio Oliveira de Sousa
Responsável Técnico da Unidade de Saúde Apevo

As reportagens são de responsabilidade dos autores. As colunas, artigos e
editoriais são de responsabilidade dos autores. As informações contidas nos
anúncios são de responsabilidades dos anunciantes.
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Imagem da entrada de Águas de Lindoia

O destino de abril do grupo de turistas da Apevo é um
lugar delicioso e convidativo para quem gosta de um clima
mais frio. A cidade de Águas de Lindoia ca localizada no
interior de São Paulo e será visitada pelos turistas da
Apevo no dia 8 de abril. As atrações da cidade vão além
das águas termais que são famosas desde a década de 60 e
oferece diversas opções para os turistas.
Integrante do Circuito das Águas Paulista, conhecido por
suas atrações e passeios tranquilos em meio à natureza,
Águas de Lindoia é um destino que se encaixa em todo

tipo de viagem. A cidade está envolta por paisagens
lindíssimas da Serra da Mantiqueira.
Com opções de ecoturismo, turismo rural, compras e
passeios perfeitos para levar a família toda, a cidade é
muito procurada em nais de semana e feriados. Seja na
região central ou zonas rurais, o que não falta por lá são
cantinhos gostosos para descansar e se divertir, sempre
com o ritmo tranquilo do interior paulista.
Águas de Lindóia está a 185 km de São Paulo e a 525 km
do Rio de Janeiro, a cerca de 8 km da divisa do estado
paulista com Minas Gerais. A cidade também está
próxima a outros destinos turísticos do interior do
estado, como Socorro (a 26 km), Amparo (a 38 km) e
Holambra (a 65 km).
No pacote elaborado pelo Departamento de Turismo da
Apevo, está incluso o transporte para a cidade,
hospedagem no Hotel Mantovani com check-in às 7h,
pensão completa, passeio de bonde turístico com guia e
visita para compras nas cidades de Monte Sião (Capital
das Malhas) e Serra Negra. Os lugares para o passeio já
estão esgotados.

Embu das Artes
Para o mês de maio, o destino da viagem escolhida pelo
Departamento de Turismo é inédito. A cidade de Embu
das Artes, localizada no interior de São Paulo será visitada
no dia 14 de maio (sábado).
No pacote, está incluso o transporte ida e volta para a
cidade. O local se destaca pelo seu charme. Construções
antigas e cheias de cor proporcionam um ambiente alegre
e com excelente infraestrutura que dispõe de várias lojas
e restaurantes.
O valor para associados é de R$ 80 e para não associados
é de R$ 130. As reservas podem ser feitas diretamente na
associação, na rua Antônio Fernandes, 50 - Votorantim,
ou pelos telefones (15) 3243-2410 ou (15) 99605-3037.

Foto: Pinterest

Foto: Circuito das Águas

Águas de Lindoia: passeio ideal para curtir dias calmos

Embu das Artes é conhecida pelo artesanato colorido

Turistas da Apevo passaram um dia inesquecível na Fazenda das Pedras
Em março, os turistas da Apevo puderam se divertir em
um passeio que cou na memória. O grupo cou
encantado com todas as opções oferecidas pela Fazenda
das Pedras, localizada em Itu, no interior de São Paulo.
A culinária caipira do local fez bastante sucesso e os
turistas puderam curtir um clima agradável na fazenda.
Todas as fotos do passeio estão na página do Turismo da
Apevo no Facebook (www.fb.com/TurismoApevo).

Turistas posam para a foto na Fazenda das Pedras

Marta de Almeida, Lucia Oliveira
e Janete Mariz

Marcos Padilha

Maria de Fatima da Silva e
Angelita da Silva

Julia Marteletto e Viviane Marteletto

Setor de turismo no Brasil cresce 12% em 2021 e gera boas expectativas
(2,5%) e atividades culturais, recreativas e esportivas
(1,6%).
Desde o início da pandemia, o Ministério do Turismo, em
conjunto com outros órgãos do Governo Federal, atuou
para apoiar o setor de turismo e abrir caminho para a
retomada das atividades turísticas, com ações baseadas
na garantia dos salários e jornadas para evitar, a
regulamentação das relações de consumo com regras
claras quanto ao cancelamento e a remarcação de reserva
e a disponibilização de um crédito histórico de R$ 5
bilhões com foco no capital de giro das micro, pequenas e
médias empresas, com condições especiais de
pagamento.

protocolos para a prevenção da Covid-19. A partir deste
incentivo à adoção de boas práticas sanitárias, o Brasil se
tornou um dos 10 primeiros países do mundo a aderir às
medidas preventivas ao coronavírus. Atualmente, mais
de 30,8 mil estabelecimentos e guias de turismo já fazem
parte da iniciativa.

Foto: MTur

O setor de turismo foi um dos mais afetados com a
pandemia do coronavírus e por isso precisou fazer
diversas adaptações. O resultado dessas mudanças vem
sendo positivo: em 2021 o setor brasileiro cresceu 12% a
mais do que em 2020. A porcentagem representa R$
152,4 bilhões. O levantamento é da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado de São
Paulo (FecomercioSP), com base em dados do Instituto
Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE).
O setor movimenta uma cadeia produtiva com mais de 50
segmentos, com destaque para o transporte aéreo, que
registrou alta de 28% e um faturamento acumulado de
R$ 37,7 bilhões. Logo em seguida, entre as atividades que
mais contribuíram para este crescimento está a categoria
de alojamento e alimentação, com alta de 13,1% e
faturamento de R$ 45,2 bilhões.
Também registraram altas no ano de 2021 os segmentos
de transporte aquaviário (8,8%), transporte terrestre
(7,2%), locação de veículos, agências e operadoras

Selo Turismo Responsável
De forma pioneira, o Ministério do Turismo também
lançou, em junho de 2020, o Selo Turismo Responsável,
conferido a locais que se comprometem a cumprir

Litoral brasileiro: turismo registra aquecimento
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Cidade em Foco

Foto: Agência Brasil

Crianças serão vacinadas contra sarampo e influenza: meta é chegar a 95%

Vacinação contra a gripe é antecipada para crianças e idosos

A Campanha Nacional contra o Sarampo de 2022 começa
no dia 4 desse mês. Segundo o Ministério da Saúde, este

ano, a mobilização ocorrerá junto com a Campanha de
Vacinação contra a Inuenza, que começa no mesmo dia.
A campanha será voltada para 12,9 milhões de crianças
entre 6 meses e menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e
29 dias), além de trabalhadores da saúde que serão
convocados para atualizar a situação vacinal.
"A meta é vacinar, no mínimo, 95% (12,3 milhões) dessas
crianças de forma indiscriminada, independentemente
da situação vacinal. Para os trabalhadores da saúde, não
haverá meta de cobertura vacinal. O intuito é atualizar as
doses que ainda estejam atrasadas, além de proteger esse
público contra a doença, considerando o risco diante da
maior exposição nos serviços de saúde", explicou o
Ministério da Saúde, em nota.
Nesta estratégia, as duas vacinas - tríplice viral e inuenza

- serão oferecidas para administração no mesmo dia. A
vacinação simultânea é uma atividade recomendada pelo
Programa Nacional de Imunizações para redução de
oportunidades perdidas na imunização.
Calendário
De 4 de abril a 2 de maio: vacinação dos trabalhadores da
saúde - juntamente com a primeira etapa da vacinação
contra inuenza.
De 3 de maio a 3 de junho de 2022: campanha de
seguimento contra o sarampo para crianças de 06 meses
a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) –
juntamente com a segunda etapa da vacinação contra
inuenza. (Agência Brasil)

Artesanato de Votorantim ganha novo espaço na praça Lecy de Campos
domingos, das 17h às 21h, e também terá espaços
voltados aos produtos alimentícios.
A iniciativa partiu da Prefeitura de Votorantim, por meio
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Um Censo
foi realizado em dois momentos - no m de 2021 e início
deste ano - na cidade para identicar os artesãos do
município. Após o cadastro, o grupo foi convocado para
uma reunião, houve a aprovação do regimento geral da
feira e também eleita a comissão organizadora.

Os artesãos de Votorantim ganharam um novo espaço
para divulgar e comercializar os seus produtos na cidade.
A Feira de Artesanato foi inaugurada dia 27 de março
(domingo), na praça Lecy de Campos. O projeto faz
parte das comemorações dos 57 anos de instalação do
município.
A Feira de Artesanato de Votorantim tem mais de 30
stands distribuídos pela praça, nas proximidades do
Aquário Cultura. O espaço funcionará todos os

Feira de artesanato foi inaugurada dia 27 de março

Foto: Thais Verderamis | Prefeitura de Votorantim

Semana Municipal da Água: ações de conscientização em Votorantim

Alunos da rede municipal participaram de palestras

Para conscientizar a população sobre a importância de
economia de água, a Secretaria do Meio Ambiente
(Sema) realizou a Semana Municipal da Água entre os dias
21 a 25 de março. O Dia da Água foi comemorado na

terça-feira (22).
A conscientização ambiental é o tema das duas vídeo
palestras que foram exibidas em oito escolas de
Votorantim durante a programação da Semana Municipal
da Água. A palestra “Água é vida”, da SEMA, foi realizada
com o objetivo de promover a conscientização ambiental
junto às crianças. Os alunos aprenderam sobre o ciclo da
água e nascentes, a distribuição da água no planeta e a
escassez do recurso.
A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Meio
Ambiente (SEMA) e da Secretaria Municipal de Educação
(SEED). A ação foi realizada nas escolas municipais
Antônio Marciano, no Parque Bela Vista, Betty de Souza
Oliveira, na Vila Domingues, Edith Maganini, no
Vossoroca, Gerson Soares de Arruda, no Parque São
João, Gilberto dos Santos, no Parque Jataí, Izabel
Fernandes Pedroso, no Jardim São Lucas, Cândido dos

Santos, no Green Valley e Lucinda Rodrigues Pereira
Ignácio, no Parque Morumbi.
Nestas mesmas escolas, a Concessionária Águas de
Votorantim preparou a vídeo palestra “Caminho das
Águas”, para informar aos alunos sobre a existência e a
importância das estações de tratamento de água e esgoto
sanitário, além de outras abordagens sobre os cuidados a
serem feitos com os recursos hídricos.
Além das escolas municipais, para os nove Centros
Municipais de Educação Infantil (CMEI), envolvidos na
programação da Semana da Água (decreto nº 6578/22), a
SEMA transmitirá um conteúdo especial sobre o tema aos
pais das crianças.
Entre os eventos realizados na Semana da Municipal da
Água estão: palestras em escolas, plantio de 600 árvores,
limpeza de áreas públicas e doação de mudas, entre
outras iniciativas.

Exposição “Reencontro” traz para a região esculturas de Paulo Mazzaro
O Espaço Cultural do Iguatemi Esplanada, shopping
localizado na divisa entre Sorocaba e Votorantim (SP),
recebe a mostra “Reencontro”, que traz esculturas em
madeira do artista plástico Paulo Mazzaro. Com
curadoria do artista plástico Paulo Giavoni, a exposição
apresenta ao público uma viagem pelo mundo,
identicando povos, pessoas, plantas e animais que
representam a diversidade do planeta.
Paulo Mazzaro é arquiteto urbanista e começou sua
experiência nas artes produzindo peças em mosaico e

cerâmica. Em 2017 começou a esculpir em madeira de
demolição e hoje faz suas peças utilizando madeira vinda
de áreas licenciadas.
A mostra “Reencontro” ca no Espaço Cultural do
shopping Iguatemi Esplanada, localizado na Ala Sul Piso
Votorantim ao lado da Cacau Show. A visitação começou
no dia 7 de março e segue até o dia 7 de abril, cando
aberta ao público de segunda a sábado das 10h às 22h e
aos domingos e feriados das 12h às 20h. A entrada é
gratuita.

Esculturas de Paulo Mazzaro

Exposição “Fadografia” celebra o feminino em Votorantim

Exposição da artista plástica Fernanda Monteiro

Para comemorar o Dia da Mulher, em 8 de março,
diversos eventos foram realizados no Paço Municipal e na
Praça Lecy de Campos. Entre os eventos promovidos
pela Secretaria de Cultura e Turismo, destaca-se a
exposição “Fadograa”, que cou no Paço Municipal
entre os dias 8 e 23 de março.
A exposição “Fadograa”, de autoria da artista plástica
Fernanda Monteiro, é composta de uma seleção de
imagens registradas de 2014 a 2019. Segundo a autora, a
exposição tem ligação com o feminino, com a
maternidade e de como estas questões afetam a mulher e
como essas experiências se apresentam de uma forma
avassaladora.

O nome “Fadograa”, segundo Fernanda, tem o sentido
de remeter a escrita com o destino. A autora expressa
também a alegria de poder representar as mulheres neste
dia e ainda levar a arte para todos.
A apresentação dos trabalhos de Fernanda Monteiro foi
embalada no Dia da Mulher pelo repertório montado por
Vivian Moreno, de 31 anos, com canções conhecidas nas
vozes de Maria Bethânia, Elis Regina, Rita Lee, Ellen
Oléria e Baby do Brasil. Assim como o cantar envolve o
sentir, a atriz e performer Quitéria Maria, de 38 anos,
também deixou transbordar o seu talento para
interpretar poesias no saguão do Paço.
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Coronavírus: orientações sobre máscara e novo prazo de isolamento

Estado desobriga uso de máscara em locais públicos

Desde o dia 17 de março, o uso das máscaras de proteção
contra a Covid-19 deixou de ser obrigatório no estado de
São Paulo, em ambientes abertos e fechados. Porém, o
uso se mantém obrigatório nos transportes públicos e
unidades médico-hospitalares. Já nos ambientes abertos
e fechados como escritórios, comércios, salas de aula,
academias, entre outros, o uso é opcional.
Para entender melhor as orientações, com base nas
informações do Ministério da Saúde, o Jornal da Apevo
faz uma explicação clara de onde se deve usar a máscara
de proteção:

é obrigatório colocar a proteção
- Mesmo dentro de casa, é importante utilizar
corretamente nas seguintes situações: Se estiver com
tosse e espirrando, ou outros sintomas parecidos com os
de gripe e resfriado, quando estiver infectado, com
diagnóstico de Covid-19 e para cuidar de quem está
infectado
Fiscalização e multa
Estão sujeitos a multas pessoas que estiverem sem
máscara nos locais exigidos e os estabelecimentos que
permitirem a presença de pessoas sem proteção e/ou
situação irregular.
Os valores das multas são R$ 552,71 para o cidadão em
situação irregular e R$ 5.294,38
para o estabelecimento (valor é aplicado para cada
frequentador que estiver sem proteção). E R$ 1.380,50
para estabelecimento sem placa, em local visível, com
informação sobre a obrigatoriedade do uso da máscara.
A Vigilância Sanitária é responsável pela scalização e
multa. Se você viu alguma irregularidade pode ligar para o
disque-denúncia da Vigilância: 0800 771 3541.
Redução no prazo de isolamento

Onde usar
- No transporte público (ônibus, metrô, trem e seus
respectivos locais de acesso, como estações de
embarque)
- Em unidades médico-hospitalares (e locais destinados à
prestação de serviços de saúde)
- Opcional em demais ambientes (escritórios, comércios,
salas de aula, academias, entre outros)
Quando é essencial usar
- Sempre que estiver em espaços fechados de uso
coletivo, como o transporte público e unidades de saúde,

Ministério da Saúde reduziu para 7 dias o isolamento de
casos por Covid-19. A medida vale para casos leves e
moderados da doença desde que não apresente sintomas
respiratórios e febre há pelo menos 24 horas e sem o uso
de antitérmicos.
“Apesar da mudança, as recomendações são as mesmas:
o cuidado é individual e o benefício é de todos”, disse o
ministro da saúde, Marcelo Queiroga, ao explicar as
novas diretrizes.
Aqueles que realizarem testagem (RT-PCR ou teste
rápido de antígeno) para Covid-19 com resultado
negativo no 5º dia, poderão sair do isolamento, antes do
prazo de 7 dias, desde que não apresente sintomas

respiratórios e febre, há pelo menos 24 horas, e sem o
uso de antitérmicos. Se o resultado for positivo, é
necessário permanecer em isolamento por 10 dias a
contar do início dos sintomas.
Para aqueles que no 7º dia ainda apresentem sintomas, é
obrigatória a realização da testagem. Caso o resultado
seja negativo, a pessoa deverá aguardar 24 horas sem
sintomas respiratórios e febre, e sem o uso de
antitérmico, para sair do isolamento. Com o diagnóstico
positivo, deverá ser mantido o isolamento por pelo
menos 10 dias contados a partir do início dos sintomas,
sendo liberado do isolamento desde que não apresente
sintomas respiratórios e febre, e sem o uso de
antitérmico, há pelo menos 24h.
O secretário de Vigilância em Saúde (SVS), Arnaldo
Medeiros, informou que a decisão da Pasta decorre da
atualização do guia epidemiológico, elaborado por
especialistas. O material com as orientações será
publicado no site do ministério.
“O guia traz características gerais sobre a Covid-19.
Reúne questões sobre a vigilância epidemiológica,
denições operacionais, notícias sobre noticação e
registro. Também traz medidas de prevenção e controle,
de investigação de isolamento de casos suspeitos”,
explicou o secretário.
Para aqueles que não realizaram a testagem até o 10º dia,
mas estiverem sem sintomas respiratórios e febre, e sem
o uso de antitérmico, há pelo menos 24 horas, poderá sair
do isolamento ao m do 10º dia. O entendimento de
isolamento é a separação de indivíduos infectados dos
não infectados durante o período de transmissibilidade da
doença. É nesse prazo que é possível transmitir o vírus
em condições de infectar outra pessoa.
Para todos os casos em que o isolamento for encerrado
no 5º ou no 7º dia, as pessoas devem manter as medidas
adicionais até o 10º dia, como manter o uso de máscaras,
higienizar as mãos, evitar contato com pessoas
imunocomprometidas ou que possuam fatores de risco
para agravamento da Covid-19.

A convivência entre idosos e pets: os benefícios dessa companhia
O processo de
envelhecimento
, na maioria das
vezes, não é
fácil. O passar
dos anos trazem
questões físicas
e emocionais
que podem
resultar em
d i v e r s a s
diculdades para
quem está nessa
fase da vida.
Muitos idosos
cam em casa
durante o dia
todo e não se
distraem com
Lola chegou pesando 1 quilo na casa de Ivanildes
alguma atividade
ou com a companhia de familiares e amigos. Pensando
nisso, muitas pessoas investem na adoção de um pet para
o idoso.
A psicóloga parceira da Apevo, Maristela Pineda, explica
que o processo de construção do envelhecer envolve
fatores físicos, psicológicos, sociais, econômicos e
culturais. “É muito comum haver perda da intimidade
com companhias humanas, já que os lhos saem de casa e
não há mais a convivência com colegas de trabalho.
Diante disso, tem-se a redução da rede de suporte social
do idoso, desencadeando sentimentos de solidão”.
Os idosos podem ter muitos benefícios na convivência
com animais de estimação. “Os pets oferecem uma
possibilidade de interação social alternativa. A relação
humano-animal é mais forte e profunda na velhice do que

em qualquer outra idade. Por esta razão, muitos animais
auxiliam na terapia de inúmeras doenças, uma vez que
eles proporcionam uma fonte de conforto tátil,
aumentando a estimulação sensorial. Pesquisas indicam
que a presença de um animal doméstico pode aumentar a
socialização de pessoas diagnosticadas com Alzheimer,
reduzindo os níveis de agitação”, explica.
Os pets promovem experiências estimulantes, inspiram
humor e brincadeiras, melhorando, desta maneira, as
funções físicas e a saúde emocional. Segundo a psicóloga,
os animaizinhos auxiliam na criação de uma rotina e
também na melhora do humor do idoso. “Ter um pet que
demanda alguns cuidados faz com que se estabeleça uma
rotina (higiene, passeios, alimentação, etc.), trazendo um
novo sentido à vida e ao passar dos dias. Os animais ainda
trazem mudanças positivas no humor, aumento da
autoestima e diminuem o risco de depressão”.
Muitas são as doenças que podem ser prevenidas com a
convivência de pets. Além da prevenção de quadros de
ansiedade e depressão, os estudos associam a posse de
pets à redução de alguns fatores de risco cardiovascular,
incluindo pressão alta e níveis de triglicerídeos. “Os
idosos tutores de animais sentem mais motivação para
caminhar com eles, o que melhora a função pulmonar e
auxilia na prevenção de osteoporose, AVC e infartos.
Sabemos que os idosos muitas vezes sofrem com dores
crônicas e com os desconfortos da idade. É comum que a
distração promovida pelos bichinhos faça com que o
idoso "esqueça" das dores físicas, diminuindo a percepção
do desconforto”.
Um amor inexplicável
Desde que Lola Maria chegou, há dois anos, na casa de
Ivanildes Pessôa - de 83 anos, tudo mudou. A cachorrinha

tinha um pouco mais de 1 quilo. No começo a idosa era
resistente e não permitia ter cachorros em casa, mas a
insistência da neta Mayara venceu. “Eu já tive gatos, mas
não permitia cachorros porque já fui mordida e tinha
medo. Como a Lola chegou bem pequena o medo foi
embora assim que a conheci”.
A idosa mora com a lha, o genro e suas duas netas. A
família amou a cachorrinha que chegou a car mais unida,
mas quem mais sofreu benefícios com a chegada foi
Ivanildes. “Eu sou viúva e vivi uma vida maravilhosa com o
meu esposo Hermenegildo por quase 50 anos. Quando
ele faleceu, há 12 anos eu perdi a vontade de viver. Estava
muito triste durante todos esses anos e a Lola preencheu
um pouco desse vazio”.
Hoje em dia a Lola, que é uma mistura de shitzu com vira
lata passa o dia todo na companhia de Ivanildes. Ela a
acompanha pela casa toda e faz companhia pra idosa.
“Nós amamos car juntas. Ela gosta de ir tomar sol
comigo e ama quando faço carinho com os pés na barriga
dela. Gosto também de dar os petiscos. Ela foi um alento
pra nós durante toda a pandemia”.
Se antes a idosa não queria ter cachorros, hoje ela
recomenda para as
pessoas que adotem
um amigo. “As pessoas
pensam na sujeira que
eles podem fazer, mas
esquecem de todo o
amor que eles nos
trazem. É um presente
de Deus em nossas
vidas. Adote um
cachorrinho e seja
ainda mais feliz!”,
naliza.
Psicóloga Maristela Pineda
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Sorteio

Sorteio de Páscoa: associada é contemplada com ovo de páscoa artesanal
Para celebrar a Páscoa, a Apevo sorteou, além dos
brindes tradicionais, um ovo de Páscoa artesanal feito por
uma associada. Elisa Sene da Cruz foi a contemplada e
cou muito feliz com o presente. “Eu amei ganhar esse
ovo de chocolate. Sou associada há vários anos e essa é a
primeira vez que ganho”.
Além dela, outras 11 pessoas foram contempladas em
março. Além de Elisa, foram sorteados, Jorge Faustino de
Oliveira Rocha, ganhador de uma limpeza dentária da

OdontoClinic; Antônio Pedro Ferraz, contemplado com
produtos de beleza da Amore Cosméticos; Clarice
Miranda, contemplada com óculos de sol da Óticas
Único; Meire Antunes de Camargo, ganhadora da
limpeza dentária da GouOdonto; Lucas Matheus Soares
Cosmin, contemplado com doces da Docelinho;
Francisco Carlos dos Santos, contemplado com uma
parmegiana do restaurante Salles, Maria Cecília Scatena,
contemplada com refeição para duas pessoas do

restaurante Aroma e Sabor; Odete Julio Rubinato –
sessão com a podóloga, José Antônio Dias – massagem
terapêutica – serviços realizados por prossionais da
Unidade de Saúde Apevo; Clora Moreno Pires –
depilação e Custódia Maria de Souza Correa – manicure,
serviços realizados pelo Salão de Beleza da Apevo –
Studio A.
Para participar do sorteio, é necessário estar em dia com
as mensalidades da Apevo.

Elisa Sene da Cruz - Ovo de Páscoa Artesanal

Antônio Pedro Ferraz - Cesta de Beleza Amore

Clarisse Miranda - Vale Óculos de Sol Óticas Único

Clora Moreno Pires - Depilação Studio A

Daniele Moreira Correa - Manicure Studio A

Francisco Carlos dos Santos - Parmegiana do Restaurante Salles

Jorge Faustino e Francisca Teixeira - Limpeza Dentária Odontoclinic

José Antônio Dias - Massagem Terapêutica

Lucas Matheus Cosmin - Vale Doce Docelinho

Maria Cecília Scatena - Refeição no Aroma e Sabor

Meire Antunes de Camargo - Limpeza na GouOdonto

Odete Julio Rubinato - Sessão com a Podóloga

Especial 30 Anos
Associados recebem prêmio do “Sorteio Especial 30 Anos”
Em março três associados que foram premiados no
“Sorteio Especial 30 Anos” vieram buscar seus prêmios.
São eles: Amélia Dias de Oliveira (representada pela neta
Gabrielle Mayla), ganhadora de uma Panela de Pressão

Philco Elétrica; Francisco Anibal Missio e Hosana de Paula
Baena – contemplados com Grill e Sanduicheira da
Mondial.
Os sorteados que ainda não vieram buscar seus prêmios

têm até o dia 11 de abril (segunda-feira) para fazer a
retirada. Após essa data, os prêmios serão sorteados
novamente para os associados pagantes.

Eliseu Sentelhas (Apevo) e a ganhadora Hosana de Paula Baena

Gabrielle Mayla e José Carlos Ferreira (Apevo)

O ganhador Francisco Aníbal Missio e Eliseu Sentelhas (Apevo)

Mutirão oftalmológico deve beneficiar 6 mil pessoas em seis meses de atendimento
A cidade de Votorantim lançou, no dia 25 de março, o
Mutirão Oftalmológico. O projeto beneciará cerca de
6 mil pessoas da cidade e atenderá durante seis meses.
No dia do lançamento, 30 pacientes foram atendidos
em consultas.
O Mutirão Oftalmológico acontece no Hospital
Municipal “Dr. Lauro Roberto Fogaça”, de segunda a
sábado, das 8h às 16h, conforme a lista de espera já
existente. A Secretaria de Saúde entra em contato com

os pacientes.
Os atendimentos acontecem na antiga clínica cirúrgica,
que voltou para o Hospital Santo Antônio, com três
salas, todas para este m. Segundo o diretor geral do
Hospital Municipal, Elidan Vieira Junior, cinco médicos
participam da ação para atender a população e a
tendência é aumentar essa quantidade.
O Hospital Municipal ca na rua João Walter, 181, no
Centro.
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Bombom de Travessa: sobremesa é a sugestão para o almoço de Páscoa

Foto: Receitas Nestlé

Conra o passo a passo da sobremesa. Se você zer a
receita, nos marque no Instagram: @ApevoOcial ou
envie uma foto no e-mail: com.apevo@gmail.com.

Morangos e chocolate: uma receita que rende elogios

Os ovos de páscoa estão sempre presentes nessa data,
mas e a sobremesa do almoço especial de domingo? Sem
dúvidas ela precisa ser de chocolate. Escolhemos uma
receita deliciosa de bombom de travessa que é deliciosa,
fácil de fazer, ca pronta em 20 minutos e rende até 16
porções. Se preferir pode substituir os morangos e uvas
da receita pelas frutas da sua preferência. Fica uma
delícia.

OS QUATRO COMPROMISSOS
Tipo: livro
Sinopse: A obra “Os quatro compromissos”
apresenta a possibilidade de uma nova vida, repleta de
energia, felicidade genuína e amor. Sua abordagem tem
base no pensamento dos antigos toltecas, povo que
habitava a região do atual México. Don Miguel Ruiz
acredita que, para conquistar essa nova vida, basta
estabelecer e honrar quatro compromissos básicos:
seja impecável com sua palavra, não leve nada para o
lado pessoal, não tire
conclusões e sempre dê o
melhor de si. Você vai
descobrir no livro a fonte de
crenças autolimitantes que nos
roubam a alegria e criam
sofrimentos desnecessários. É
um livro interessante para ler,
reetir e colocar em prática os
ensinamentos.
Onde comprar: R$ 17,00 na
Amazon (Valor visto no dia 15
de março)

Ingredientes da receita:
Creme
1 lata ou caixinha de leite condensado (395gr.)
3 gemas
2 xícaras (chá) de leite integral
2 colheres (sopa) de amido de milho
Meia colher (chá) de essência de baunilha

Modo de preparo:
Creme
Em uma panela misture o leite condensado, as gemas, o
leite integral, o amido de milho e a essência de baunilha e
leve ao fogo médio, mexendo sempre, por cerca de 5
minutos ou até engrossar. Reserve.
Cobertura
Em um recipiente, misture o chocolate meio amargo
com o creme de leite até formar um creme homogêneo.
Reserve.

Cobertura
100 g de chocolate meio amargo derretido
1 caixinha de creme de leite

Montagem
Em uma travessa redonda (23 cm de diâmetro), coloque
o creme reservado.
Distribua os morangos e as uvas rosadas e nalize com a
cobertura.
Decore com as raspas de chocolate e leve à geladeira até
o momento de servir.

Montagem
1 xícara (chá) de morangos ao meio
1 xícara (chá) de uvas rosadas sem sementes
100 g de raspas de chocolate meio amargo

RADIOACTIVE
Tipo: lme
Sinopse: O lme conta a história da cientista
polonesa Marie Curie, que revolucionou a história com
a descoberta dos elementos rádio e polônio. Movida
por uma mente brilhante e uma grande paixão, Marie
Curie embarca em uma jornada cientíca com o
marido, Pierre, para explicar elementos radioativos até
então desconhecidos.
Logo se torna evidente que seu trabalho pode levar
salvar milhares de vidas se aplicado na medicina - ou
destruir bilhões se for usado na guerra. É interessante
que o lme coloca passagens de situações futuras que
aconteceram após as descobertas de Marie.
Onde assistir: Netix, aplicativo por assinatura

MODERN LOVE
Tipo: série
Sinopse: Um olhar para o amor em suas mais variadas
formas, da paixão romântica ao carinho de uma família.
Histórias únicas sobre as alegrias e tribulações do amor.
A série é baseada na coluna de mesmo nome do jornal
americano The New York Times, onde os leitores
enviavam suas histórias para o jornal. A primeira
temporada possui 8 episódios de 30 minutos com
histórias independentes. A segunda temporada da série
também está disponível para assistir.
Onde assistir: Prime Video, aplicativo por assinatura.

Em abril: Dia Mundial da Saúde, Sexta-Feira Santa e Páscoa

Sexta- Feira Santa
A Sexta-feira Santa é a sexta-feira que ocorre antes
do domingo de Páscoa. Neste dia, os cristãos
relembram o dia em que Jesus Cristo morreu
crucicado.
Também é chamada de Sexta Feira da Paixão,
porque com origem do latim, paixão signica
sofrimento. Assim, para os cristãos, a paixão de
Cristo representa a crucicação de Jesus Cristo.
De acordo com a Lei n.º 9.093, de 12 de setembro
de 1995, a sexta-feira santa é um feriado federal
que se realiza na semana santa. Esta é uma

comemoração móvel, que acontece no m da
Quaresma, um período que se inicia na quarta-feira
de cinzas, dia seguinte ao Carnaval. Nesse ano
serádia no dia 15 de abril.
A sexta-feira santa é uma data importante para os
cristãos, pois a igreja recorda o dia em que Jesus
Cristo morreu crucicado. Por isso, é um dia de
reexão.
Nesta data, acontecem diversos rituais religiosos.
A Igreja Católica aconselha aos éis cristãos a
fazerem algum tipo de penitência, como jejum e a
abstinência de carne ou de qualquer ato que se
rera ao prazer mundano. Atos como procissões,
reconstituições da Via Sacra e a adoração da cruz
acontecem nesse dia.
Páscoa
A Páscoa é uma celebração cristã comemorada
todos os anos no domingo, conhecido como
Domingo de Páscoa. É uma festa móvel, ou seja, a
data de comemoração varia a cada ano, e não é
feriado. A páscoa nesse ano será no dia 17 de abril.
A Páscoa é considerada uma das festas mais
importantes para os cristãos, pois celebra a
ressurreição de Jesus Cristo, que morreu com o
intuito de libertar a humanidade do pecado. Assim,
a Páscoa judaica também comemora a libertação
do seu povo, que era escravizado.
A Páscoa marca o m da chamada Semana Santa,
que se inicia no Domingo de Ramos e termina no
Domingo de Páscoa. Durante toda a semana santa
há procissões e cerimônias especiais, sobretudo na
quinta e na sexta-feira, conhecida como Sexta-feira
Santa ou Sexta-Feira da Paixão (que recorda a
morte de Cristo na cruz).

Dicas para decorar a sua mesa
para o almoço de Páscoa
Você tem o costume de decorar a mesa no almoço de Páscoa? Essa
é uma data que reúne as famílias e amigos para celebrar a vida. A
mesa posta é uma forma de compartilhar carinho com quem a gente
ama. Aproveite esse momento para trazer beleza para o seu lar.
Conra as dicas:
Seja criativa (o): Deixe a sua criatividade uir e se divirta enquanto
monta a mesa. Escolha uma paleta de cores para deixar tudo mais
harmônico. Ela pode ser monocromática, colorida, simples ou
extravagante.
Use cenoura e ovos: usar cenouras e ovos na decoração é uma
dica simples que deixa o seu almoço divertido. Eles são elementos
tradicionais dessa data e que ajudam a despertar a curiosidade das
crianças.
Flores são bem-vindas: Usar ramos e ores na decoração da mesa
é uma dica simples e muito eciente. Itens naturais sempre trazem
mais vida e leveza para qualquer ambiente.

Foto: Blog Brasília Shopping

Foto: Canção Nova

O Dia Mundial da Saúde é celebrado em 7 de abril.
O principal objetivo desta data é conscientizar as
pessoas sobre a importância de se preservar a
saúde para melhorar a qualidade e o tempo de vida.
Anualmente, o Dia Mundial da Saúde é destinado a
discutir um tema especíco, que representa uma
prioridade na agenda internacional da Organização
Mundial da Saúde (OMS). Em 2021, o tema
escolhido foi "Construindo um mundo mais justo e
saudável". O tema escolhido para 2022 é “Nosso
planeta, nossa saúde”.
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Apevo Acontece

Apevo presenteia associadas com botões de rosas no Dia das Mulheres
Todos os anos, no mês de março, a Apevo oferece algo
para homenagear as mulheres, como forma de carinho e
admiração pela passagem do Dia das Mulheres. Nesse
ano, a escolha foi a entrega de botões de rosas para
aquelas que visitaram os prédios da Matriz, Unidade de
Saúde e Apevo Vida, no dia 8 de março.
Um total de 100 botões de rosas foram comprados pela
associação para serem entregues pelos colaboradores.
“Todas as mulheres que receberam o botão de rosa
caram felizes por serem lembradas nesse dia especial
pela diretoria da associação”, comentou o diretor
administrativo da Apevo, Eliseu Sentelhas.
Mônica de Paula, aluna da Apevo Vida e a professora Viviane Martins

Diretor nanceiro, Idair Modesto e associada

Daniela Rosa dos Santos, aluna da Apevo Vida

Presidente interino, José Carlos Ferreira e associadas

Aulas particulares de inglês são oferecidas na Apevo
Você tem interesse
em estudar inglês? A
Apevo oferece aulas
particulares e em
turmas, com a
professora Ivete dos
Santos Carvalho. As
aulas particulares são
realizadas nos
h o r á r i o s d e
Professora Ivete Carvalho durante aula
conveniência do aluno
e disponibilidade da professora. O curso está disponível
nos níveis básico, pré-intermediário, intermediário e

business.
O valor da aula particular é cobrado por hora, além do
aluno custo do material (livro).
No nal de abril serão iniciadas as aulas em grupo da
segunda parte do básico, nas quintas-feiras, no período
noturno, das 19h às 21h.
Em junho serão iniciadas as aulas em grupo do préintermediário a tarde. Já o início das aulas particulares,
depende do interesse do aluno e do que for combinado
com a professora.
Inscrições e informações na associação, na Rua Antônio
Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. Telefones (15)
3243-2410 ou pelo WhatsApp (15) 99727-2405.

Ginástica na Apevo: aulas são realizadas em novo espaço
Desde o mês de março, as aulas de ginástica, ministradas
pelo professor Márcio Antônio, são oferecidas em outro
espaço: o salão de eventos da Apevo.
O local oferece uma infraestrutura melhor para os dias
de calor, com ar-condicionado e mais espaço disponível
para as aulas. Antes as aulas eram realizadas no primeiro
andar do prédio da academia Apevo Vida.
As aulas são oferecidas em dois horários: às segundas,
quartas e sextas, pela manhã -das 8h às 9h e, às terças e
quintas à tarde, das 18 às 19h. Informações sobre
matrícula e mensalidade pelo telefone (15) 3243-2410.

Diretor administrativo, Eliseu Sentelhas e associada

Sem restrições: salão de eventos da
Apevo está aberto para locação
O salão de eventos da Apevo está aberto para locação,
sem restrições quanto ao uso de máscaras e número de
pessoas, após o decreto 66575/2022 - divulgado no dia
17 de março, pelo governo do estado.
O espaço 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. Os equipamentos
disponíveis passam por revisão 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.
É possível tirar todas as suas dúvidas via WhatsApp ou
telefone, mas para fazer o agendamento do aluguel é
preciso ir até a Apevo. A Apevo ca na rua Antônio
Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. Informações
pelo telefone (15) 3243-2410 ou 99173-3316.

Aulas de ginástica voltam a ser realizadas no Salão de Eventos da Apevo

Matrículas abertas: dança de salão recebe interessados

O Coral da Apevo fez apresentação no dia 27 de março,
durante Cerimônia Comemorativa pelos 57 anos da
Instalação do Município de Votorantim e entrega da
primeira edição da Medalha Mérito Esportivo. A
apresentação foi feita no auditório do Sesi de Votorantim.
Sob a regência do maestro Luís Gustavo Laureano e
acompanhamento do pianista Henrique Simões, o Coral
executou o Hino Nacional Brasileiro e o Hino Ocial de
Votorantim, além da apresentação de "Boi-bumbá",

As aulas de dança oferecidas pela Apevo estão com as
matrículas abertas. Não é necessário ter experiência para
participar. As atividades acontecem às quartas-feiras, das
20h às 22h, no salão de eventos da associação.
Ministradas pelo professor Josué Araújo (Josuka), as aulas
contam com diversos ritmos como sertanejo, forró, pop, Salão de eventos da Apevo
jazz, dança de salão, entre outros.
Pessoas que não são associadas podem fazer uma aula
experimental, mas para dar sequência na atividade é
preciso se associar. Inscrições e informações na
Associação, localizada na Rua Antônio Fernandes, 50 –
Centro de Votorantim. O telefone de contato é o (15) A Apevo, em parceria com a Farma Jataí, irá realizar - no
3243-2410.
dia 12 de abril, uma manhã de aferição de pressão e teste
de glicemia voltados especialmente aos associados que
frequentam a Unidade de Saúde.
O objetivo é proporcionar esse atendimento como um
famoso Batuque Amazônico de Waldemar Henrique.
Antes de executar o Hino Ocial de Votorantim, o facilitador na vida do associado. O serviço será oferecido
Maestro Luís Gustavo Laureano ressaltou que no dia 28 por dois prossionais da farmácia, na sede matriz da
de junho deste ano, o Hino Ocial de Votorantim associação, das 8h30 às 10h30, com atendimento por
completará 50 anos, ocializado através do projeto de lei ordem de chegada. As pessoas que forem realizar teste
apresentado pelo ex-vereador da primeira legislatura de glicemia devem estar em jejum.
municipal José Carlos de Oliveira (Luizão), que faleceu no Nos casos em que os vericarem alguma alteração na
dia 25 de março, aos 92 anos; portanto a execução do pressão ou no teste glicêmico, os associados serão
orientados a procurarem atendimento médico.
Hino foi dedicada à sua memória.

Coral se apresentou na Cerimônia de 57 anos da Instalação de Votorantim

O grupo cantou o Hino de Votorantim em homenagem ao vereador Luizão

Apevo oferece manhã de
testes de saúde na matriz

Alunos do professor Josuka

Coral da Apevo se faz apresentação na festa de Instalação de Votorantim

