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ü Que tal preparar uma sobremesa especial para agradar a mamãe no Dia das Mães? Confira na pág. 7

ü Exercício intelectual: profissional destaca a importância da leitura na terceira idade. Pág 2

ü Saúde: profissional fala das dificuldades em parar de fumar e as doenças causadas pelo cigarro. Pág 3
ü Na página 2, acompanhe o artigo sobre o mês das mães e da Virgem Maria. 

ü Sorteio Mensal: acompanhe quais foram os associados que receberam brindes no mês de abril. Pág 6

Dia das Mães: acompanhe a matéria 
especial em homenagem a elas. Págs. 4 e 6

Embu da Artes é o destino dos turistas 
da Apevo em maio. Saiba mais na pág. 3

Associados foram orientados por farmacêuticos parceiros Cidade se destaca pelo comércio e o charme de suas ruas 

Beleza e saúde: mamães querem qualidade de vida 

Manhã de saúde: associação oferece 
testes de glicemia e pressão. Pág. 5

A dupla sertaneja fará show no dia 27 de maio

Jorge & Mateus abrem a programação de
shows da Festa Junina de Votorantim. Pág. 6



No entanto, o hábito de dedicar o mês de maio à Maria 
não faz parte dos primórdios da Igreja e é um 
acontecimento mais recente em sua história, com início 
de uma tradição que dura três séculos.

A Mãe de Jesus, que é uma das guras mais emblemáticas 
da Igreja, atende por mais de 50 denominações: Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, Nossa Senhora de Fátima, 
Nossa Senhora da Graça, Nossa Senhora Aparecida, 
entre outras.

Celebrações pelo mundo

Realização de terços, orações especiais e celebrações 
com a coroação da Virgem Maria. Estas são algumas das 
ações que costumam ser realizadas em paróquias e 
comunidades do mundo inteiro, ao longo de maio, em 
virtude do Mês de Maria ou Mês Mariano. 

Maio é conhecido popularmente como o mês das mães, 
devido a tradicional comemoração em seu segundo 
domingo, mas; para os católicos, o mês também tem 
outro signicado bastante especial: a celebração da 
Virgem Maria.

A ideia de dedicar 31 dias à memória de Maria, que com 
um ato de amor e fé, aceitou o pedido do anjo Gabriel e 
deu à luz a Jesus Cristo, começou no século XVII com dias 
repletos de orações e pedidos destinados à Mãe de Jesus. 
No entanto, as comemorações não eram exclusivas ao 
mês de maio. Somente durante o século XIX que o mês 
passou a ser declarado como exclusivo das devoções 
marianas.
No Brasil, mais especicamente, a devoção Mariana foi 
espalhada pelo país graças aos padres Jesuítas, que 
estavam nas então recém descobertas terras brasileiras 
para evangelizar os povos originários que aqui viviam.
As celebrações durante o mês variam, mas rezar o terço 
diariamente durante maio é uma das tradições mais 
comuns, além de sempre relembrar as graças, 
intercessões e milagres concedidos através dos anos para 
os éis devotos à Mãe de Deus.

Marcelino Champagnat, fundador do Instituto Marista - já 
falecido, a maneira preferida de se referir a Nossa 
Senhora era o título de “Boa Mãe”. 
Entre as diferentes imagens de Maria que Marcelino 
conservou desde o começo até ao m da sua vida, 
destaca-se a imagem da Boa Mãe, que mostra Jesus nos 
braços de Maria. 
“A imagem inspira ternura e manifesta a presença 
amorosa de Maria. A gura do menino Jesus, calmo e 
conante, sugere uma atitude de total conança em 
Maria”, explica Angelo Ricordi, especialista do Memorial 
Marista, do Centro Sul do Brasil.

Entre as programações, o Santuário de Nossa Senhora 
Aparecida, na cidade de Aparecida, realiza diversas 
missas especiais em comemoração ao mês de Maria. 

Coordenadora de Cursos para 
formação de Cuidadores de 

idosos

Gerontóloga pela Universidade 
de São Paulo / Pós Graduada 

em Arteterapia pela 
Universidade Paulista e 

Durante o isolamento social devido à pandemia, os livros 
provaram ser importantes recursos para combater a 
solidão do idoso, expandir nossos horizontes, fortalecer 
os laços intergeracionais entre as pessoas, estimular 
novas conexões neuronais, aumentar a criatividade e 
recursos de linguagem. Sabe-se que em alguns países o 
número de leitores dobrou durante a pandemia. 

“Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que 
alguém passa os olhos sob suas páginas, seu espírito 
cresce e a pessoa se fortalece” (Carlos Ruiz Zafón). Ler faz parte das orientações dos Gerontólogos para os 

idosos que desejam melhorar sua memória, visto que a 
leitura estimula e fortalece novas conexões neuronais. Se 
trata de uma atividade de estimulação cognitiva 

completa, pois é capaz de exercitar diversas áreas 
cognitivas como: memória, atenção, linguagem, 
construção, visão espacial e raciocínio, entre outras.
Minha indicação de leitura para o mês de maio é: “As 
Intermitências da Morte” de José Saramago. A partir 
desta leitura é possível discutir e reetir sobre a vida, a 
morte, o amor e o sentido, ou a falta dele, da nossa 
existência. Boa Leitura!

Paola de Campos

Esta data foi escolhida pela Unesco para representar o dia 
mundial do livro, pois é a data em que renomados autores 
morreram, como Willian Shakespeare e Miguel de 
Cervantes. 

O Dia Mundial do Livro, comemorado em 23 de abril, é 
uma importante data para celebrarmos a importância da 
leitura, fomentarmos o crescimento das crianças como 
leitores, assim como promovermos o amor pela leitura 
ao longo da vida. Ler supera qualquer outro exercício 
intelectual para a memória e traz diversos benefícios 
cognitivos para os leitores das mais variadas faixas etárias, 
principalmente os idosos. 

Para as mães, nosso eterno agradecimento e carinho  
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Na luta pelos seus direitos nos mais variados campos de 
atividades, onde prevalece a gura masculina, a mulher 
aos poucos vem conquistando o seu espaço, ainda muito 
pouco para aproximar ou equiparar ao desejado.
Sendo uma grande mudança, onde a gura materna que 
tinha a incumbência única nos cuidados dos lhos e passa 
agora a dividir com outras pessoas, tais como, pai, avós, 
escola e outros, a responsabilidade na inserção nesta vida, 
onde se espera uma qualidade cada vez melhor.

Presidente Interino da Apevo
José Carlos Ferreira 

Parabéns a todas as mamães, as grandes responsáveis não 
só pela nossa existência, como também pela formação e 
interação na sociedade, como gente do bem.

Neste contexto, a mulher madura e atuante, destaca-se 
pelo envolvimento de forma expressiva diante desta 
sociedade, requerente de uma participação mais efetiva 
em todos os sentidos. Vale lembrar-se da importância da 
mulher que abriu mão dos seus anseios das atividades 
externas, para dedicar-se dos cuidados e educação dos 
seus lhos.

Prezados associados e leitores em geral. No mês de maio 
comemora-se o Dia das Mães, importante data para 
lembrar a importância delas; sendo elas mães biológicas 
ou mães do coração.
Também ressalto os diferentes níveis de progenitoras, 
sejam elas de lhos, netos, bisnetos, trinetos.

Exercício intelectual: a importância da leitura na terceira idade 

Por que maio é o mês de Maria? 

Vale lembrar que, caso você identique ou acredite que 
sua aposentadoria ou pensão por morte foi concedida 
com valor menor do que deveria ser, será necessário 
buscar um advogado previdenciarista que poderá realizar 
os cálculos e vericar se realmente houve erros, para 
assim tomar as medidas possíveis.

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) possuem uma série de direitos e 
benefícios garantidos por lei. Contudo, existem alguns 
desses benefícios que não são de conhecimento geral de 
uma boa parcela dos segurados da Previdência Social. 
Pensando em desmisticar alguns desses benefícios, hoje 
vamos falar de cinco situações que os aposentados e 
pensionistas têm direito, mas que pouca gente sabe.

 

 

Todavia, mesmo pagando o valor integral, normalmente 
devido ao plano ter origem empresarial, costuma ter 
valores melhores do que encerrar o plano de saúde e 
fazer um individual.

Os aposentados e pensionistas têm um prazo de 10 anos 
após a concessão do benefício, para pedir a revisão do 

benefício, seja incluir possíveis contribuições que não 
foram incluídas no cálculo, ou ainda para reajustar o valor 
do benefício devido a possíveis erros de cálculo do 
Instituto.

3. Saque do FGTS

2. Revisão da aposentadoria

Além disso, caso o segurado se aposente e continue 
trabalhando na mesma empresa, o segurado também 
poderá sacar mensalmente os valores depositados pela 
empresa.

Um dos principais benefícios dos segurados do INSS é o 
direito de acumular a aposentadoria com a pensão por 
morte paga pelo Instituto. Contudo é importante 
destacar que para receber os dois benefícios, o segurado 
receberá 100% do benefício de aposentadoria.

Contudo, caso o segurado aposentado troque de 
emprego, o mesmo volta às regras tradicionais de saque e 
só poderá receber os valores após o término do contrato 
de trabalho.

Já o benefício pensão por morte será de 100% apenas se 
for de um salário mínimo, caso seja superior ao salário-
mínimo o segurado terá o direito de receber entre 60% a 
100% do valor, a depender do caso.

 4. Manutenção do plano de saúde

 1. Direito ao acúmulo de benefícios 
 

5. Quitação de imóvel nanciado 
O segurado que se aposente exclusivamente por 
incapacidade permanente pode conquistar o direito de 
quitação do nanciamento imobiliário com o banco.
Isso porque, normalmente, os contratos imobiliários 
incluem o seguro prestamista na parcela do contrato, e 
esse seguro pode ser acionado para a quitação do imóvel 
em caso de aposentadoria por incapacidade permanente.

O segurado que se aposentar possui direito de realizar o 
saque integral do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço).

O segurado que se aposenta e possui plano de saúde da 
empresa poderá manter o convênio mesmo após se 
aposentar, contudo, será necessário assumir o pagamento 
integral do valor que era pago pela empresa.

Nesse sentido, o segurado precisa revisar o contrato ou 
entrar em contato com o banco, caso tenha o seguro 
prestamista o segurado poderá ter seu imóvel quitado. 
(Fonte: Ricardo Júnior / Jornal Contábil)

Aposentados e pensionistas do INSS: vocês conhecem todos os seus direitos?



Mesmo sabendo os inúmeros malefícios causados pelo 
cigarro, na maioria das vezes os fumantes só buscam 
parar quando apresentam problemas de saúde.
Segundo o médico pneumologista e parceiro da Apevo, 
Antônio Itamar Pitombeira, a diculdade em parar de 
fumar é grande e coincide com o desânimo de enfrentar a 
abstinência. “A dependência química da nicotina é que 
leva ao vício. No processo de abstinência existe uma 
hiperatividade do sistema nervoso autônomo”, explica.

Hoje em dia, existem vários métodos para quem deseja 
parar de fumar. O médico explica que os casos devem ser 
avaliados individualmente, mas entre os métodos estão, a 
determinação, o apoio de familiares e amigos, adesivos e 
pastilhas de nicotina, parada abrupta de fumar, parada 
gradual de fumar, cigarro eletrônico, medicamentos 
antidepressivos com bupropiona, a eliminação de 
“gatilhos” do ato, como tomar café e bebidas alcoólicas e 
a ajuda mental e psicológica.
Ele arma que o acompanhamento médico é 
fundamental para esses pacientes. “A conança no 
médico vai fazer com que a adesão ao tratamento seja 
ecaz.

A saúde dos pulmões

O apoio familiar para aqueles que desejam parar de fumar 
é muito importante, segundo o especialista. “A pessoa vai 

receber estímulos positivos da família para largar o vício. 
Os familiares auxiliam na prevenção para tornar difícil o 
acesso ao cigarro e com diálogo e incentivo ajudam nesse 
processo”.

O paciente que é fumante deve realizar exames 
periódicos para a detecção de doenças pulmonares, pois 
os males 

O médico complementa que os fumantes também 
podem desenvolver outras doenças como D.P.O.C. 
(Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) que é muito 
comum, asma, doenças cardiovasculares (angina, infarto 

do miocárdio, hipertensão arterial), impotência sexual, 
infertilidade nas mulheres, etc. “As probabilidades de 
adoecer entre homens e mulheres são as mesmas, mas as 
mulheres têm agravantes devido aos hormônios 
femininos e a gravidez”, explica.

Para lidar com as recaídas o paciente deve criar novas 
rotinas, iniciar a prática de atividades físicas, ingerir 
alimentos saudáveis e ter a consciência que as recaídas 
têm solução e é só uma questão de tempo. “O paciente 
deve retornar para conversar com o médico após um 
episódio de recaída para que ele siga com o tratamento”, 
recomenda.

Jovens e cigarro

Os jovens tendem a serem seduzidos pelo tabaco. Para 
que isso não ocorra, o médico dá algumas orientações 
para esse público. 
“ O r i e n t o  a  n ã o 
colocar o primeiro 
cigarro na boca, pois 
o vício já pode iniciar 
n e s s e  m o m e n t o . 
Evitar que os amigos 
ofereçam cigarros, 
p a r t i c i p a ç ã o  d e 
postura ativa contra o 
tabagismo, dizer não 
ao  fumo,  levar  a 
dependência a sério e 
a participação em 
c a m p a n h a s 
a n t i t a b a g i s m o ” , 
conclui.

causados pelo tabagismo são inúmeros. As principais 
delas são os tipos de câncer como o de pulmão, laringe, 
de estômago e esôfago, fígado e rins, colo de útero, 
bexiga e leucemia.

Dia Mundial sem Tabaco
Entre os sintomas causados no processo de abstinência 
da nicotina, estão o aumento da temperatura corporal, 
aumento da frequência cardíaca e respiratória, 
ansiedade, suor excessivo e os tremores e agitação. O 
médico explica que após a ausência da nicotina o corpo 
reage, diminuindo todos os sintomas e realiza o equilíbrio 
do organismo e, consequentemente, da saúde.

O caminho para quem deseja se livrar de um vício 
normalmente apresenta diculdade. Em se tratando do 
hábito de fumar, a diculdade de parar é extrema para 
muitas pessoas, pois o corpo depende do vício que é 
aceito pela sociedade.

Para conscientizar a população sobre as consequências 
do tabagismo, a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
criou no ano de 1987 o Dia Mundial sem Tabaco. A data é 
lembrada em 31 de maio. A campanha tem como objetivo 
chamar a atenção para a epidemia do tabaco e para as 
mortes que causa, informando o público sobre os perigos 
do uso do tabaco. O uso de cinzeiros com ores frescas 
são um símbolo do Dia Mundial sem Tabaco.
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Vício do cigarro: o grande vilão da saúde 

Existem vários métodos para quem deseja parar de fumar 
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O grupo de turistas da Apevo realizou um passeio 
inesquecível entre os dias 8 e 10 de abril.   O destino da 
viagem foi a cidade de Águas de Lindoia, conhecida por 
fazer parte do Circuito das Águas Paulista. 

A previsão é que o roteiro de Águas de Lindoia seja 
realizado novamente em abril de 2023. Ainda esse ano, 

diversos passeios serão realizados pela Apevo. 

Na sexta-feira (08), os turistas realizaram um passeio para 
a cidade de Monte Sião. À noite, puderam dançar com o 

repertório musical na “Noite Italiana”, promovida pelo 
Hotel Mantovani, onde caram hospedados.

A cidade se destaca pelo charme de suas ruas de 
paralelepípedos, suas feiras de artesanatos e móveis e 
pelas construções históricas. O pacote turístico custa R$ 
80 para associados e R$ 130 para não associados. O 
almoço não está incluso. 
O pagamento pode ser realizado via boleto ou 
parcelamento em até 12 vezes com juros no cartão de 
crédito. 

Segundo Viviane Marteletto - Coordenadora do 
Departamento de Turismo da Apevo, os bailes foram 
muito elogiados e o passeio agradou o público. “Eles 
gostaram bastante de viajar com a Apevo. Algumas 
pessoas que não eram associadas já vieram se associar e 
inclusive compraram pacotes para outras viagens”.

No sábado, o passeio da manhã foi para a cidade de Serra 
Negra, onde puderam fazer compras. À tarde zeram o 
passeio de bonde turístico, em Águas de Lindoia. O 
bondinho passa por um local bastante alto, de onde é 
possível contemplar a vista panorâmica da cidade. À 
noite, os turistas puderam curtir o “Baile dos Anos 
Dourados”.

Embu das Artes

As reservas podem ser feitas diretamente na associação, 
na rua Antônio Fernandes, 50 - Votorantim, ou pelo 
telefone (15) 99605-3037.

No domingo, a manhã foi livre e algumas pessoas foram 
visitar a feira de artesanato e outros preferiram 
aproveitar a deliciosa piscina do hotel. À tarde, o grupo 
retornou para Votorantim. 

Algumas vagas estão disponíveis para quem deseja ir à 
Embu das Artes, dia 14 de maio (sábado) com a Apevo. 
Essa é a primeira vez que o Departamento de Turismo da 
associação realiza esse passeio e todos estão animados. O 
pacote inclui o transporte ida e volta para o local. O 
almoço não está incluso.

Turistas da Apevo: diversão em Águas de Lindoia 

As amigas Maria, Luzinete, Aparecida Bucci, e Sueli

Pneumologista Antônio Itamar Pitombeira

Turismo

Oliveira, Juliana e Sidi Fernando Mariano, Giovana, Carline e Erica Antônio Emilio e Rosali Emilio

Periclis Pinheiro e Regina Emilio Laudelina e Eunice Rabelo Roberto Trinca, Letícia Trinca, Jane Melo e Izaltino MeloEquipe do Bondinho Turístico



A prossional atende desde setembro de 2021 no Studio A – Salão de 
Beleza da Apevo. Ana é mãe de 4 lhos e os criou através do trabalho 
como manicure que exerce até hoje.  “Eu me sinto muito bem e meus 
lhos acham ótimo ter uma mãe ativa”.
A parte que Ana mais ama do trabalho é quando as clientes olham o 
resultado e cam satisfeitas. 

“Eu tinha 9 anos quando entrei no salão pra aprender a fazer cabelo. 
Sentei ao lado da manicure e quei olhando a Magali trabalhar. Aprendi 
dessa forma. Com um mês eu já fazia as unhas das clientes e continuo 
até hoje”.

Ana Maria de Oliveira tem 65 anos e trabalha como manicure e 
pedicure há 45 anos. A prossional é apaixonada pelo trabalho e 
sempre chega animada para trabalhar. 

“Quando gostam sempre voltam para fazer novamente. A maioria das 
clientes vem a cada 15 dias. Com certeza elas sentem que esse 
momento é uma terapia. Muitas falam da própria vida e vem pra 
desabafar comigo”.

Com a experiência de fotografar 
mulheres maduras, Cinthia explica 
que normalmente tem dois tipos de 
reação na entrega dos resultados. 

“Tem pessoas que se surpreendem e gostam muito. Tem 
também mulheres mais críticas que acham muitos 
defeitos nelas. A foto pode estar maravilhosa, mas elas 
cam reparando nas rugas e nas marcas de expressão. Aí 
procuro falar sobre a essência do trabalho e da beleza que 
cada uma tem”.

Em homenagem às mamães - que terão um dia especial 
esse mês, pois no dia 8 de maio elas serão lembradas pelo 
Dia das Mães, o Jornal da Apevo traz nessa edição uma 
matéria especial em homenagem a elas, que são mães 
vaidosas e se preocupam com a qualidade de vida.

A autoestima no cuidado com os cabelos

Cinthia é fotógrafa há oito anos e conta que começou a 
fotografar mulheres durante a pandemia. “Nesse período 
surgiu a necessidade de algumas pessoas precisarem de 
fotos para as redes sociais. Aí dei início a esse projeto com 

m u l h e r e s  m a i s 
m a d u r a s .  N ã o 
surgiu como uma 
ideia e sim com uma 
necessidade”.
A prossional não 
trabalha com um 
d i rec ionamento 
durante a sessão de 
fotos e respeita o 
d e s e j o  d e  c a d a 
cliente. “Penso que 
desde as crianças 
a t é  o s  m a i s 
velhinhos devem 
ser fotografados, 
pois a vida de cada 

um tem uma trajetória única. Não 
tenho o interesse de entregar fotos 
de mulheres perfeitas. Eu gosto de 
entregar imagens de mulheres felizes. 
Com isso acabo atraindo esse 
público”.

Elas são mães, prossionais, vivem um cotidiano de 
preocupações e atividades diversas que envolvem as 
mulheres modernas, mas não deixam de lado a beleza e 
os cuidados que promovem o bem-estar.

Quando falamos em beleza, o destaque é o trabalho da 
fotógrafa Cinthia Loureiro Pecoraro Gambaro que 
também é mãe e faz um trabalho muito especial 
fotografando a beleza madura de mulheres que aceitam o 
desao de posarem para suas lentes.

Para  a  fo tógra fa , 
qualquer pessoa que 
tenha vontade de 
f a z e r  f o t o s  d e v e 
procurar realizar. “As 
m u l h e r e s  d e v e m 
de ixar  de  l ado  o 
j u l g a m e n t o  d o s 
outros e ir de coração 
a b e r t o  c o m  a 
e x p e r i ê n c i a  e  o 
resultado que será 
entregue”.

 
A aparência é uma das coisas que mais mexem com a 
autoestima de uma mulher. A maioria delas investe tempo 
nos cuidados com os cabelos para se sentirem mais 

b o n i t a s  e 
conantes. Há três 
meses, Ana Proença 
está à frente do 
Studio A - salão de 
beleza da Apevo. O 
s e r v i ç o  m a i s 
solicitado é o corte 
d e  c a b e l o  e  a 
prossional se sente 
m u i t o  f e l i z  p o r 
cuidar da beleza das 
a s soc i adas .  “Eu 
procuro ajudar no 
que elas desejam e 
consigo observar a 
m e l h o r a  d a 

autoestima no resultado do serviço”.
O dia a dia do salão é movimentado e a cabeleireira, que é 
mãe de um menino, comenta que o tratamento oferecido 
no local é muito elogiado pelas frequentadoras. “Tem 
clientes que amam a forma que são tratadas no salão. Elas 
conversam com a gente e tem algumas que se sentem 
c o n f o r t á v e i s  a t é 
mesmo para se abrir.”
Para  Ana ,  é  mui to 
grat icante quando 
uma cliente deliza o 
seu trabalho. Entre as 
clientes delizadas, está 
a associada Vera Lúcia 
d e  C a m a r g o ,  q u e 
a t e n d e u  c o m o 
cabeleireira por 42 anos 
em Votorantim. “É um 
prazer atender uma 
pessoa tão conhecida 
no ramo e  que eu 
consegui agradar com o 
resultado que entrego”.

Desde que começou o trabalho, 
entre 25 a 30 mulheres já passaram 
pelas lentes de Cinthia. “Elas me 
procuram porque desejam se sentir 
mais bonitas. São mães e avós em 
busca da autoestima. Tem umas que já 
tem uma autoestima elevada e 
gostam de ser fotografadas. Outras 
querem aumentar a autoestima com a 
sessão de fotos”.

A fotograa sempre foi uma paixão para Cinthia, mas ela 
se viu na prossão quando iniciou um curso que ganhou 
da irmã, após trabalhar por 20 anos como veterinária. 
“Tenho muitas fotos guardadas que meu pai fazia da gente 
quando éramos pequenas. Esse amor se transformou em 
c a r r e i r a  q u a n d o 
resolvi dar uma pausa 
n a  m i n h a  a n t i g a 
prossão”.
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Dia das mães: beleza da mulher em seus diversos ambientes

A fotógrafa Cinthia Pecoraro Gambaro

Fotógrafa busca a essência da beleza 
que cada mulher tem 

A cabeleireira Ana Proença

Ana atende com frequência Vera Lúcia
que foi cabeleireira por mais de 40 anos 

Ana Proença mostra o resultado para a associada Marli Camargo Sussi

Uma vida dedicada à beleza feminina 

A manicure Ana Maria de Oliveira Unhas bonitas e bate papo agradável 

Mães buscam beleza, saúde e qualidade de vida 

Cuidados com os pés e as mãos: momento é como terapia



Os cuidados com a beleza sempre zeram parte do 
universo feminino. No entanto, a qualidade de vida inclui 
mais do que a vaidade. Alimentação saudável, atividades 
físicas regulares e exames de rotina fazem parte da 
combinação ideal para uma vida saudável e equilibrada.

As mulheres, sobretudo, possuem uma preocupação 
permanente a partir da adolescência. Exames periódicos 
são essenciais para o diagnóstico precoce de doenças que 
atingem cada gênero e diferentes faixas etárias. No caso 

das mulheres, muitos desses 
exames começam logo após a 
primeira menstruação ou a 
iniciação sexual.
Os exames de mama, por 
exemplo, são necessários 
para vericar a existência de 
n ó d u l o s ,  s e c r e ç õ e s  e 
mudanças de cor nos seios.

A partir dos 50 
anos de idade, a 
orientação é que 
elas continuem 
rea l i z ando  os 
exames pélvicos 

anuais e comecem a fazer mamograa a cada dois anos. 
Nesta fase, também aumenta a preocupação com a 
osteoporose. Por isso, com indicação médica, são 
prescritos exames de densitometria óssea. Vale lembrar 
ainda que independente da faixa etária, a consulta ao 
ginecologista deve ser feita pelo menos uma vez ao ano. 
(Portal do Governo do Estado de São Paulo)
 

“As mulheres fazem os exames desde cedo para evitar 
uma gravidez indesejada e para que se orientem quanto 
aos métodos contraceptivos. Além disso, é importante 
que elas tenham instruções para impedir a infecção por 

D o e n ç a s 
S e x u a l m e n t e 
Transmissíveis”, 
e x p l i c a  L u i z 
H e n r i q u e 
Gebrim, diretor 
d o  H o s p i t a l 
Pérola Byington, 
u n i d a d e  d o 
Estado de São 
Paulo - referência 
no atendimento 
às mulheres.

Atividade física é aliada da beleza feminina

Dentre elas, o check-up médico é o que nos acompanha 
desde cedo e que, ao longo da vida, se torna cada vez mais 
frequente.

Viviane conta que elas sempre estão de alto astral e com 
muita vontade de aprender e manter a mente e o corpo 
em movimento. “Elas sempre estão de bem com a vida e 
adoram contar histórias sobre a vida, saúde, receitas de 

comida e não pode faltar conversa sobre tecnologia onde 
para elas tudo é novidade. Trocamos aprendizados todos 
os dias”.
Os exercícios que essas mulheres realizam são 
diferentes. O foco está associado à longevidade ao menor 
risco de mobilidade à prevenção de doenças crônicas 
cardiovasculares, prevenção de quedas e autonomia para 
tarefas do dia a dia. Sobre a parte estética, elas sempre 
querem melhorar a aparência do abdômen, braços e 
pernas.

U m a  d a s  m a i o r e s 
preocupações das mulheres é 
com o câncer, por isso a 
importânc ia  de  fazer  o 
diagnóstico o mais cedo 
possível.  Procedimentos 
como Papanicolau e exame 

pélvico são realizados para analisar os órgãos genitais 
internos e detectar câncer do colo de útero. Ainda, 
recomenda-se fazer exames de sangue, de glicemia de 
jejum e de colesterol.

Para a professora de ginástica da Apevo Vida, Viviane 
Martins, atender mulheres acima dos 60 anos é uma 
enorme satisfação. “Trocamos conhecimento todo o 
tempo. São avós e mães que têm muito a nos ensinar, com 
toda a experiência e sabedoria que a vida já deu a elas. 
Aprendemos muito com essas grandes mulheres”.

A professora vê as mães de hoje em dia como mulheres 
fortes. Ela tira o chapéu para as diversas funções que 
essas mulheres realizam todos os dias. “Ela é mãe, 
esposa, companheira, prossional, dona de casa, 
conselheira, amiga e muitas vezes tem que fazer o papel 
de pai também. A mãe de hoje em dia corre, batalha, 
educa, empreende, faz a diferença no mercado de 
trabalho e é parceira do homem na busca não só de um 
modo melhor para vida, mas também de realização 
pessoal e prossional”.
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Beleza sim, saúde também: a importância dos exames de rotina 

Viviane Martins é professora  de ginástica da Apevo Vida

A professora admira os diversos papeis das mulheres hoje em dia

Beber água é importante 

Viviane troca experiências com a aluna Elisabete Silveira

A professora e o grupo de alunas - troca de experiências a todo o momento

Os presentes que recebemos através da beleza 

psicológica consolidam um apego sincero, saudável e 
eloquente. Porque o bonito não é o que agrada aos olhos, 
mas o que alimenta as nossas emoções e os nossos 
sentidos.

A beleza física tem sua importância e cuidar-se em busca 
de uma maior qualidade de vida é de grande valia. Mas não 
é tudo. Necessário reetir sobre a beleza psicológica, que 
é algo que vai além das aparências.

Virginia Satie, psicoterapeuta norte-americana, 
pronunciou estas palavras lindas e adequadas: “Acredito 
que o melhor presente que posso receber de alguém é 
que me veja, que me escute, que me entenda e que me 
toque. O melhor presente que posso dar é ver, escutar, 
entender e tocar a outra pessoa. Quando isso foi feito, 
sinto que houve uma conexão”.
Portanto, trabalhar na beleza psicológica dos nossos 
relacionamentos e fazer dela a nossa realidade exige 
escutar, conectar e conhecer nossa bagagem emocional. 
É imprescindível ajudar o outro a desvendar os seus 
medos, a superar suas inseguranças e atingir seus 

sucessos.
Não é nenhum mistério: somos mais felizes quando 
estamos ao redor das pessoas que gostam de nós. O que 
acontece às vezes é que nos esquecemos disso e camos 
imersos em relacionamentos abusivos que intoxicam 
nossa vida.
Uma pessoa psicologicamente bonita não apenas é um 
ideal que buscamos ter ao nosso lado, mas também é a 
imagem de nós mesmos e que todos desejamos. Por isso, 
sem dúvida, a beleza psicológica deve ser a prioridade 
diante do espelho, porque só podemos ler nossos olhos 
com a linguagem do coração. Porque apenas assim 
criaremos relacionamentos signicativos, sinceros e 
duradouros que nos manterão vinculados à felicidade.

 (Fonte: Psicologia A Mente é Maravilhosa)

A beleza psicológica apaixona nossos sentidos

Atividade física promove saúde 



No mês de abril, 12 pessoas foram contempladas no 
sorteio tradicional realizado mensalmente pela Apevo. 
Regina Sentelhas foi a ganhadora do Kit de Beleza da 
Amore Cosméticos. “Fiquei muito feliz em ser 
contemplada. É a primeira vez que ganho e acho um gesto 
muito bonito da Apevo com os associados que pagam em 
dia a mensalidade”, disse.
Além dela, outras 11 pessoas foram contempladas em 

abril. Também foram sorteados, Daniela dos Santos, 
ganhadora de uma limpeza dentária da OdontoClinic; 
Antônio Carlos Gouvêa, contemplado com óculos de sol 
da Óticas Único; Hamilton de Melo, ganhador da limpeza 
dentária da GouOdonto; Haroldo Sueiro, contemplado 
com doces da Docelinho; João Batista Melo de Barros, 
contemplado com uma parmegiana do restaurante Salles, 
José Maria Cosmin, contemplado com refeição para duas 

pessoas do restaurante Aroma e Sabor; Marta Cristina de 
Moraes Cavali Almeida – limpeza de pele, Darcy Gomes 
Ribeiro – sessão com a podóloga, Cleonice Maria 
Rodrigues Ribeiro – massagem terapêutica – serviços 
realizados por prossionais da Unidade de Saúde Apevo; 
Lucinda de Fátima Oliveira – depilação e André Manoel 
de Jesus - corte de cabelo, serviços realizados pelo Salão 
de Beleza da Apevo – Studio A.
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Associados são sorteados com brindes especiais 

Antônio Carlos Gouvêa - Vale Óculos de Sol

Em abril, mais dois prêmios do “Sorteio Especial 30 
Anos” foram entregues para associados. São eles: 
Olinda Dias da Mota Paula, ganhadora da Sanduicheira e 
Grill Mondial e Ana Anice Barros Vieira, ganhadora do 
Aspirador de Pó Mondial. O prêmio Mixer Delight da 
Oster foi sorteado novamente e a ganhadora foi a 
associada Márcia Bosco.

A ganhadora Olinda Dias da Mota Paula e Eliseu Sentelhas (Apevo)

Mais prêmios do “Sorteio Especial 
30 Anos” são entregues 

A ganhadora Márcia Bosco e Eliseu Sentelhas (Apevo) - Mixer Delight Oster

Itagiba Tadeu de Moraes (Apevo) e a ganhadora Ana Anice Barros Vieira

105ª Festa Junina de Votorantim terá 16 shows

Detalhes da festa

A dupla Jorge e Mateus abre a programação artística da 105ª Festa Junina Benecente de Votorantim, maior festa 
junina do estado, que começa no dia 25 de maio e vai até o dia 19 de junho (de quarta-feira a domingo), na praça de 
eventos Lecy de Campos.

Além dos shows que animam o público, o evento contará com espaço gastronômico ocupado por entidades 
benecentes, barracas de jogos e parque de diversões.  A festa será realizada pela VIVA+ Entretenimento, em 
parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Votorantim e com o apoio da Prefeitura de Votorantim.

Os shows terão capacidade para 20 mil pessoas e serão realizados em uma área totalmente coberta. Os ingressos 
podem ser adquiridos pelo site festajuninadevotorantim.com.br, a partir de R$ 10, com meia-entrada para 
estudantes. Idosos, PcD (pessoa com deciência) e crianças com menos de 8 anos não pagam. 

Na programação da festa também estão vários artistas de sucesso nacional como Nando Reis, Luan Santana, 
Henrique e Juliano, Raça Negra, Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano, DJ Alok, entre outros. Os shows ocorrem às 
sextas-feiras, sábados, domingos e feriados.

Às segundas e terças-feiras, o recinto da Festa Junina de Votorantim fecha para manutenção e limpeza. O local abre 
de quarta a domingo, nos seguintes horários: de quarta a sexta, a partir das 19h, sábados, a partir das 14h e 
domingos, a partir das 12h.

Após dois anos de pandemia, a maior festa junina do estado de São Paulo está de volta
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Cleonice Maria Rodrigues Ribeiro  - Vale Massagem Terapêutica Darcy Gomes Ribeiro e Itagiba Tadeu (Apevo) - Sessão com a podóloga Hamilton de Melo - Limpeza da Gou Odonto

Haroldo Sueiro - Vale Doce Docelinho Idair Modesto (Apevo) e Daniela dos Santos - Limpeza da OdontoClinic José Maria Cosmin - Refeição para 2 pessoas Aroma e Sabor

Juliana Oliveira (Apevo) e Ingrid Soto - Corte de Cabelo Studio A Lucinda de Fátima Oliveira - Vale Depilação Studio A Marta Cristina Almeida - Vale Limpeza de Pele

Regina Sentelhas e Viviane Marteletto (Apevo) - Kit de Beleza Amore Terezinha Barros - Vale Parmegiana Restaurante Salles
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O Dia do Abraço 
é comemorado 
anualmente em 
22 de maio. O 
abraço é uma 
demonstração 
de carinho, afeto 
ou amizade que 

está presente em todas as culturas. 
Normalmente, o abraço deduz alguma 
intimidade, mas algumas culturas gostam mais 
desse gesto do que outras.

  

Dia do Abraço

O café é uma paixão 
nacional e possui até 
uma data em sua 
h o m e n a g e m  n o 
Brasil. Em 22 de 
maio é comemorado 
o Dia Nacional do Café.

 

O Dia Nacional do Café é comemorado entre os 
brasileiros desde 2005, quando foi incluído no 
Calendário de Eventos do Brasil por iniciativa da 
Associação Brasileira da Indústria de Café – ABIC.

 

Nesta data é normal comemorar dando muitos 
abraços, como acontece com as pessoas que 
oferecem os Abraços Grátis! Existe a possibilidade 
de essa data ter surgido a partir da iniciativa do 
australiano Juan Mann que criou a campanha 
FreeHugs Campaign, em 2004, com o simples 
objetivo de distribuir abraços "gratuitos" pelas ruas 
de Sydney.

A literatura brasileira foi inaugurada com a carta de 
Pero Vaz de Caminha durante a chegada dos 
portugueses ao Brasil. A carta é considerada um 
documento da literatura portuguesa e brasileira.

No Brasil, o Dia do Café relembra o início das 
grandes plantações cafeeiras no país, responsáveis 
por representar um importante período histórico 
para o desenvolvimento da economia e sociedade 
brasileira. Há alguns anos, o país ocupa o posto de 
maior produtor e maior exportador de café do 
mundo. 
De acordo com dados da ABIC, aproximadamente 
9 em cada 10 brasileiros com mais de 15 anos 
consomem café. O gosto pela bebida é expressado 
em forma de coado,  car ioca,  expresso, 
cappuccino, mochaccino, entre outros. 

Não importa o gênero, a literatura brasileira 
sempre tem um representante digno de aplausos e 
homenagens. Seja na crônica, no conto ou no 
romance, nossas letras são talentosas, e a 
qualidade de nossos escritores afasta a lenda que 
dá conta de que países com menor tradição 
literária estão distantes da excelência de outras 
literaturas milenares.

Dia Nacional do Café

Dia da Literatura Brasileira

O  D i a  d a 
L i t e r a t u r a 
B r a s i l e i r a  é 
comemorado 
em 1º de maio, 
data  em que 
n a s c e u  o 
escritor José de 
Alencar, considerado um dos mais importantes 
autores brasileiros. Nesse dia são homenageados 
autores e obras que contam a história de nosso 
país, além de nos transportar para diversos lugares 
de sua imaginação. 

Tão doce quando um abraço de mãe é uma sobremesa 
que leva chocolate na receita. O estrogonofe de 
chocolate e nozes é um doce que não demora pra ser 
feito, mas precisa car algumas horas na geladeira antes 
de servir. Essa é a sobremesa ideal para o seu almoço de 
Dia das Mães.
A receita rende até 10 porções ou uma tigela cheia da 
batedeira. Se preferir pode substituir as nozes por 
castanhas ou bombons de chocolate da sua preferência. 
Ficará na memória dos seus convidados. Conra o passo a 
passo dessa receita. Se você zer, nos marque no 
Instagram: @ApevoOcial ou envie uma foto no e-mail: 
com.apevo@gmail.com.
 

02 latas de creme de leite

Ingredientes:

Leve ao fogo o leite, leite condensado, as gemas, a 
margarina e o chocolate em pó. 
Mexa todos os ingredientes sem parar para não grudar no 
fundo da panela até engrossar. Deixe esfriar. 

150 gramas de nozes picadas

200 gramas de chocolate meio amargo em cubinhos

02 latas de leite condensado

Junte o creme que foi ao fogo com o chocolate meio 
amargo, as nozes e o creme de leite. Misture e por último 
coloque a clara em neve e misture delicadamente, 
coloque na geladeira e sirva quando estiver bem gelado. 
Não precisa levar ao freezer ou congelador. Bom apetite.

Modo de preparo:

06 ovos

Bata as claras em neve e reserve. Corte o chocolate meio 
amargo e as nozes, reservar. 

02 latas de leite integral

1 colher de sopa de margarina

06 colheres de sopa de chocolate em pó
 

“Como conseguir que uma 
criança que quieta observando 
com calma o que a cerca?”, 
“Como ensiná-la a esperar antes 
de ter, pensar com motivação 
para aprender sem medo de se 
esforçar?”, “Como educar 
crianças hiper estimuladas pelo 
volume de atividades ou pelo 
uso excessivo de dispositivos 
tecnológicos?” e “Como torná-
las protagonistas de sua própria educação?” são 

algumas das questões respondidas no livro de forma 
didática e leve. 

O RESGATE DE RUBY

EDUCAR NA CURIOSIDADE
 

Tipo: livro
Sinopse: O livro “Educar na curiosidade – A 

criança como protagonista da sua evolução” está na sua 
16ª edição e já foi publicado em diversos países. Nele, a 
escritora Catherine L'Ecuyer conversa com os leitores 
sobre algumas questões que aigem pais e professores 
sobre o cenário da educação 
infantil. 

Onde comprar: R$ 28,16 na Amazon (Valor visto no 
dia 05 de abril)

Sinopse: No longa Red: Crescer É uma Fera, 
quando uma adolescente ca muito nervosa, ela se 
transforma em um grande panda vermelho. Com essa 
característica, a jornada de amadurecimento da 
personagem, suas inseguranças dessa fase onde, a 
personagem principal está dividida entre a lha que 
sempre foi e sua nova personalidade, intensicada por 
todos os sentimentos conitantes que a adolescência 
provoca. 

Tipo: lme
Sinopse: No lme, um policial deseja entrar 
para a equipe K9, onde existe o trabalho dos 

cães farejadores, mas ele tem diculdades para se 
encaixar nos moldes do time e o departamento não 
tem recursos para bancar um novo cão. O rapaz não 
desiste e adota a cadela Ruby, decidido a treiná-la para 
ser uma cão policial. O único problema é que Ruby é 
indisciplinada e temperamental.

Tipo: lme

Onde assistir: Disney+ aplicativo por assinatura.

Onde assistir: Netix, aplicativo por assinatura

RED: CRESCER É UMA FERA

Receita rende até 10 porções
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Estrogonofe de Chocolate: receita deliciosa para o almoço com a mamãe

Presenteie sua mãe com um 
perfume feito por você 

Em maio: Dia da Literatura Brasileira, 
Dia do Abraço e Dia Nacional do Café 

Você está querendo economizar e mesmo assim tem vontade de 
presentear a sua mãe nessa data especial? O aromatizador de 
ambiente é uma lembrança fácil de fazer e que pode ser 
personalizada com o aroma preferido dela.

- Varetas de madeira (a quantidade vai depender do tamanho da 
boca do seu frasco, mas ca entre cinco e dez unidades)

Dependendo da fragrância escolhida, é possível usar esse presente 
em qualquer ambiente da casa. Conra o passo a passo: 

Materiais 
- Um frasquinho de 200ml, preferencialmente de vidro (mas pode 
ser de plástico)
- 100ml de água destilada
- 100ml de álcool de cereal (encontrado em qualquer farmácia)
- 30 gotas do óleo essencial de sua preferência

Montagem

O recipiente com o líquido precisa “descansar” por três dias, para a 
mistura agir. Não pule essa parte. Caso contrário, a duração do 
cheirinho não será tão longa quanto pode ser;
Abra o frasco e coloque todos os palitinhos. É recomendado que as 
varetas sejam mexidas de vez em quando para intensicar o cheiro.

 

Feche o vidro e agite bastante;

Coloque dentro do frasco os materiais nessa ordem: o álcool de 
cereal, o óleo essencial e a água destilada;
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Vamos bailar ao som de música 
boa? A nova edição do “Baile 
de Outono”, organizado pelo 
p ro fe s so r  J o sué  Araú jo 
(Josuka) e em parceria com a 
Apevo, será realizado no dia 
21 de maio no salão de eventos 
da Apevo. A animação da festa 
cará por conta da Banda 
Sócio's.
A entrada do baile custa R$ 25 
para associados e R$ 30 para 

não associados. Os ingressos podem ser vendidos 
diretamente na associação que ca localizada na rua 
Antônio Fernandes, 50 ou pelo telefone (15) 3243-2410. 
Os ingressos também podem ser adquiridos com Josuka 
pelo telefone (15) 99655-1237 ou Márcia Bosco pelo 
telefone (15) 99785-0302.

Daniel, que é um dos fundadores da Apevo, caminhou 
pela matriz da associação e conversou com os associados 
presentes, manifestando a sua alegria por visitar a 
associação. “Eu agradeço a Deus e a torcida de todos para 

que eu pudesse estar aqui. Hoje estou em condições de 
fazer essa visita e espero que seja o início da minha volta 
ao serviço que está bem próxima de acontecer”.
A esposa de Daniel, Margarida Sentelhas – cou muito 
feliz de ver o esposo ativo. “Ele estava ansioso para fazer 
essa visita. Eu z questão de vir junto porque também 
gosto muito das pessoas daqui. Foi uma alegria muito 
grande o ver andando. Nas minhas orações peço para ele 
car feliz e hoje pude ver ele contente”. 

A Apevo recebeu, na manhã do dia 19 de abril, a visita de 
Daniel Sentelhas, presidente da associação que está 
afastado em função de tratamento de saúde. Ele estava 
acompanhado da esposa Margarida Sentelhas.

8 Apevo Acontece
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A associada Lucinda de 
F á t i m a  O l i v e i r a 

aproveitou a oportunidade e pôde conferir como está sua 
saúde. “Eu acho importante essa ação porque as vezes 
não sabemos se a pressão está alta e podemos passar mal. 

A minha pressão estava boa, mas a glicemia já estava 
alterada. Agora já sei que preciso car de olho no que vou 
comer”.

A Apevo pretende oferecer manhãs de saúde mensais aos 
associados.

Os associados foram atendidos pelos enfermeiros Silton 
Vieira e Guilherme Huggler. Segundo os enfermeiros, a 
glicemia e a pressão da maioria das pessoas estavam com 
bons níveis. “Para quem teve alterações nos testes, 
recomendamos o acompanhamento de 7 dias e o retorno 
ao médico para fazer os ajustes de medicação em relação 
a quantidade e horários. Algumas mudanças já fazem essa 
regulação”, disse Guilherme.

A Apevo promoveu, na 
manhã do dia 12 de abril, 
uma manhã de testes de 
saúde, em parceria com a 
Farma Jataí. A ação foi 
realizada no salão de 
eventos da associação e 
recebeu cerca de 20 
pessoas.

Apevo promove manhã de testes de saúde 

Associados receberam orientações

Daniel Sentelhas faz visita à associação  

Daniel Sentelhas fez uma visita para os colaboradores em abril

Daniel Sentelhas e os diretores da Apevo

A Apevo rmou, em abril, uma parceria com a Farma 
Jataí e irá realizar todos os meses a Manhã de Saúde, 
com testes de aferição de pressão e de glicemia para os 
associados que desejarem. As Manhãs de Saúde irão 
ocorrer todas as terceiras terças-feiras de cada mês.
Em maio, o serviço será oferecido no dia 17 (terça-
feira), das 8h30 às 10h30, no salão de eventos da 
associação, com atendimento por ordem de chegada. 

Manhãs de Saúde serão 
realizadas mensalmente  

Baile acontece dia 21 de maio

O empréstimo é realizado apenas para os associados e 
seus dependentes. No programa, o associado pode 
emprestar o aparelho por três meses e, se necessário, 
deve solicitar a renovação do contrato por mais três 
meses.
Os interessados em emprestar os equipamentos devem 
entrar em contato com a Apevo, que ca na rua Antônio 
Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. O horário de 
funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 
O telefone (15) 3243-2410.

Desde o início do projeto, em agosto de 2020, 75 
associados já foram beneciados no programa de 
empréstimos de aparelhos auxiliares em locomoção, 
oferecido pela Apevo.
Entre os aparelhos que foram emprestados nesse 
período, estão cadeiras de rodas, cadeiras de banho, 
muleta e bengalas.

Empréstimo de aparelhos: 
75 associados já foram beneficiados 

Apevo oferece desconto em baterias auditivas 

Para usufruir do benefício é necessário estar em dia com 
as mensalidades da associação. 

Para oferecer mais comodidade aos associados, a 
Unidade de Saúde Apevo comercializa baterias auditivas 
da empresa Pró Ouvir. Associados e dependentes tem 
descontos na aquisição dos produtos da marca Signia.

A venda do produto é realizada na Unidade de Saúde, na 
rua Sebastião Lopes, 97 – Centro de Votorantim. 

Os aparelhos auditivos da marca Signia têm desconto de 
25% e terapias e exames de audiometria, 50% de 
desconto. A Pró Ouvir ca na rua Doutor Arthur Gomes, 
552, no Centro de Sorocaba. Informações pelo telefone 
(15) 3231-6776.

As baterias custam R$ 20 para associados e dependentes 
e R$ 25 não associados. 

A forma de pagamento é feita via dinheiro ou débito.

Parceria com a Pró Ouvir
 
Desde 2019, a Pró Ouvir oferece desconto em serviços 
para os associados da Apevo. A empresa presta diversos 
serviços, como: exames de audiometria, imitânciometria, 
terapia de zumbido, venda e manutenção de aparelhos 
auditivos e acessórios para surdez. 

Josuka Araújo promove 
Baile de Outono na Apevo


