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Palavra do Presidente

Festa Junina Beneficente de Votorantim: após dois anos, de volta!
seus assistidos.
O espaço tem localização privilegiada para os munícipes,
como também para receber pessoas de outros locais.
Considerando que para muitas entidades o momento é
único, os esforços são redobrados para conseguir o
máximo de recursos para atravessar o período de uma
festa à outra.
Portanto, pelo trabalho despendido por pessoas ou grupo
de pessoas dedicadas a causa do bem, ca o nosso apoio.
Pa r a b é n s a t o d o s , s e n d o f r e q u e n t a d o r e s o u
organizadores, pessoas sérias e do bem que cuidam do
próximo com amor e carinho.
As nossas considerações.

Prezados associados e leitores em geral.
Com o retorno da Festa Junina em Votorantim, a mais
famosa do Estado de São Paulo, e tendo em vista a
interrupção por conta do período pandêmico, o
esperado é uma programação que atenda as expectativas
dos visitantes pela procura de momentos de lazer e
descontração.
A realização acontece com a contratação de empresa de
entretenimento em parceria com o Fundo Social de
Solidariedade de Votorantim e apoio da Prefeitura de
Votorantim.
Eventos variáveis tais como shows, gastronomia e
diversão, são realizados principalmente por entidades
benecentes, na esperança de angariar recursos para os

José Carlos Ferreira
Presidente Interino da Apevo

Artigos

Foto: Catu Acontece

Campanha “Junho Laranja”: você sabe o que significa?

Junho Laranja: mês de prevenção da leucemia e anemia

A campanha do mês de junho dirige-se à informação e
prevenção sobre a saúde do sangue. Além de reservar um
dia especialmente à importância da transfusão de sangue,

o mês também traz em destaque duas das condições
mais frequentes relacionadas ao sistema sanguíneo: a
anemia e a leucemia.
A anemia, apesar de muito frequente, ainda continua
sendo um tema que traz muitas dúvidas à população. Já
no caso da leucemia, ainda que menos frequente,
também merece destaque por se tratar do principal
câncer maligno da infância.
O termo “anemia” indica qualquer doença em que há
uma redução da massa (ou quantidade) total de glóbulos
vermelhos em um indivíduo.
Embora a consequência mais conhecida das anemias seja
a coloração pálida da pele, a consequência mais
problemática tem relação com a função dos glóbulos
vermelhos. Como estas células são responsáveis pelo
transporte do oxigênio para os tecidos, esta redução leva
a uma menor liberação de oxigênio para todos os órgãos.
A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos,

geralmente, de origem desconhecida. Tem como
principal característica o acúmulo de células doentes na
medula óssea, que substituem as células sanguíneas
normais. Na leucemia, uma célula sanguínea que ainda
não atingiu a maturidade sofre uma mutação genética que
a transforma em uma célula cancerosa. A detecção
precoce do câncer é uma estratégia para encontrar um
tumor em fase inicial e, assim, possibilitar maior chance
de tratamento.
O diagnóstico precoce desse tipo de câncer possibilita
melhores resultados em seu tratamento e deve ser
buscado com a investigação de sinais e sintomas como:
palidez, cansaço e febre; aumento de gânglios; infecções
persistentes ou recorrentes; hematomas, petéquias e
sangramentos; aumento do baço e do fígado.
Para saber mais sobre os assuntos, acesse o site
www.inca.gov.be. Fontes: Leucemia - Inca / Anemia –
Unicamp.

Reflexologia podal no paciente oncológico

Nossos pés são uma região com uma alta concentração
de plexos nervosos (plexo nervoso: concentração de
terminação nervosa que interliga uma área especica do
corpo), quando estimulados corretamente enviam e
recebem informações dos órgãos a que são ligados,
restabelecendo o seu funcionamento ideal. Em cada pé
há uma representação el de todo o organismo, havendo
no mínimo um plexo capaz de estimular cada órgão ou

músculo.
A reexologia podal é uma terapia que pressiona esses
pontos reexos nos pés (plexos nervosos reexos)
referentes a todos os órgãos, glândulas e músculos,
ajudando o organismo a encontrar a homeostase
(equilíbrio).
Os benefícios da técnica em pacientes oncológicos são
inúmeros pois a reexologia trata a parte física e
emocional da pessoa.
A reexologia não cura o câncer, mas é uma poderosa
técnica contra a ansiedade, estresse e alivia de uma forma
natural os efeitos colaterais dos tratamentos oncológicos
(quimioterapia, radioterapia, cirurgia).
Os benefícios da reexologia são inúmeros, mas os
principais são:
Ÿ Produzir mais hormônios analgésicos para combater
as dores
Ÿ Diminuir a ansiedade e depressão
Ÿ Melhorar a qualidade do sono
Ÿ Combater problemas digestivos (enjoos, vômitos,
constipação, diarreia, azia)
Ÿ Ajudar o sistema imunológico funcionar melhor
Ÿ Sensação de bem-estar e relaxamento

A reexologia podal não tem contra indicação, é indicado
para pacientes que estão no início ou no nal de qualquer
tratamento oncológico.

Dra. Jéssica Souza
CREFITO/3: 203936-F
Fisioterapeuta
Reexoterapeuta podal

“Corpus Christi” será comemorado em junho pelos católicos

Foto: Pinterest

" C o r p u s
Christi", em
latim, signica
"corpo de
Cristo". Tratase de uma festa
móvel católica
que celebra o
milagre da
transubstancia
ção. Esse ano, a
s e r á
comemorado
no dia 16 de
junho. Para o
catolicismo,
Cristo se
transforma no
Detalhe do tapete confeccionado para o evento
pão (a hóstia),
que se torna seu corpo, assim como o vinho se converte
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em seu sangue. A festa era uma das mais pomposas
procissões católicas em Portugal e foi trazida para o Brasil
pelos colonizadores, no século 16.
Aqui, numa carta de 9 de agosto de 1549, o padre Manuel
da Nóbrega escreveu: "Outra procissão se fez dia de
Corpus Christi, mui solene, em que jogou toda a
artilharia, que estava na cerca, as ruas muito enramadas,
houve danças e invenções à maneira de Portugal".
O costume de enfeitar as ruas surgiu em Ouro Preto,
cidade histórica do interior de Minas Gerais. No sul do
Brasil, chegou com os imigrantes açorianos. Nas cidades
que preservam a tradição, é comum ornamentar as ruas
por onde passará a procissão com um tapete desenhado
com serragem tingida, palha, borra de café, areia e grãos.
Toda população participa do trabalho e o resultado é um
grande mosaico, com símbolos cristãos, locais e
nacionais, compondo uma obra de arte altamente
efêmera, pois ela vai durar apenas até a passagem dos
devotos.

A história da festa de Corpus Christi
A festa de Corpus Christi é uma das mais antigas do
catolicismo em todo o mundo. Foi instituída pelo papa
Urbano 4°, em 1264, para ser celebrada na quinta-feira
após o domingo da Santíssima Trindade, que ocorre, por
sua vez, no domingo seguinte ao de Pentecostes.
Segundo a tradição, ele recebeu o segredo das visões da
freira Juliana de Mont Cornillon. Juliana nasceu em
Retines perto de Liège, Bélgica em 1192. Ficou órfã muito
pequena e foi educada pelas freiras agostinas em Mont
Cornillon. Aos 17 anos começou a ter visões, que
retratavam uma lua cheia com uma mancha escura.
A Igreja interpretou a mensagem como sendo a ausência
de uma festa para a eucaristia no calendário litúrgico.
Eucaristia é justamente o sacramento católico que,
através das palavras do padre, promove a
transubstanciação.
Fonte: Uol Educação
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Foto: Stillo Viagens

Foto: Alzira Park Hotel

Apevo leva associados para festa junina em São Lourenço (MG)

Deliciosa festa junina é a atração mais esperada do passeio

Uma das atrações de São Lourenço é o passeio de balão

As crianças poderão se divertir na brinquedoteca do hotel

Em junho, os turistas da Apevo vão fazer um passeio para
a cidade mineira de São Lourenço. O grupo de turistas da
associação cará hospedado entre os dias 24 e 26, no
Granada Hotel, com pensão completa. Entre as atrações,
está uma animada festa junina.
Na programação da viagem, haverá uma “Noite de
Queijos e Vinhos”, com música ao vivo, agendada para o
dia 24 (sexta-feira). No sábado, os turistas participam da
festa junina no Sítio Alzira, localizado dentro do hotel. A
festa será caprichada e contará com comidas típicas,

quadrilha, casamento caipira e música ao vivo.
Durante o passeio, o grupo poderá ter momentos livres
para curtir as delícias da cidade mineira São Lourenço que
é uma das principais estâncias hidrominerais do país. A
atração mais famosa é o Parque das Águas, com fontes
naturais de águas terapêuticas. No complexo é possível
encontrar um lago, um circuito de minigolfe, playground,
lanchonetes e outros espaços.
O destino se destaca como uma das cidades mais
aconchegantes da Serra da Mantiqueira e atraem muitos

visitantes, principalmente casais e família nos dias de
inverno. Localizada no Sul de Minas Gerais, a cidade é
cortada pelo Caminho Velho da Estrada Real.
Casarões históricos, culinária mineira, locais religiosos e o
turismo rural como a Rota do Café também fazem parte
das atrações da cidade. A distância com a capital Belo
Horizonte é de aproximadamente 390 quilômetros.
Os pacotes turísticos para esse passeio já estão
esgotados. O Departamento de Turismo da Apevo
pretende a realizar novamente o roteiro em 2023.

Passeio inédito: artesanato e gastronomia em Embu das Artes
O passeio realizado pelo Departamento de Turismo da
Apevo no mês de maio foi inédito. O grupo de turistas
visitou no dia 14 (sábado) a charmosa cidade de Embu das
Artes, localizada a 28 km de São Paulo.
Durante o dia, os turistas puderam andar pelas históricas
ruas da cidade, visitaram as famosas lojas de artesanato,
conhecidas pelo bom gosto e preços especiais. Também
foram conhecer a culinária local e aprovaram as delícias
preparadas aos visitantes.
O grupo da Apevo retornou à Votorantim com ótimas
lembranças e muitas fotos do passeio. A previsão é que
esse passeio seja realizado novamente em maio de 2023.
Todas os cliques do passeio estão na página do Turismo da
Apevo no Facebook (www.fb.com/TurismoApevo).
Givaldo Martins, Lucia Eclea de Oliveira , Marta de Almeida e Janete Mariz

Julia Padilha e Maria Aparecida Silva

Grupo de Turistas da Apevo posam para foto

Gisele Prestes Garcia e Joao Pereira Garcia
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Especial Festa Junina

Após dois anos sem evento, 105ª Festa Junina deve ter recorde de público
Bandeirinhas, barracas benecentes com comidas típicas,
parque de diversões, shows musicais, quadrilha e muita
animação. Esse é o clima da 105ª Festa Junina Benecente
de Votorantim, que teve início no dia 25 de maio e vai até
o dia 19 de junho. Após dois anos de pausa por conta da
pandemia, a expectativa é que a edição receba por volta
de 400 mil pessoas – público que foi registrado em 2019,
nessa que é considerada a maior festa junina do estado e
uma das maiores do país.
A festa junina é realizada na praça de eventos Lecy de
Campos. Os shows ocorrem às sextas-feiras, sábados,
domingos e feriados. A capacidade de público dos shows
é de 20 mil pessoas e as atrações acontecem 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, pessoas
com deciências e crianças com menos de 8 anos não

pagam.
Além dos shows que animam o público, o evento conta
também com espaço gastronômico ocupado por
entidades benecentes, barracas de jogos e parque de
diversões.

necessário apresentar o documento comprobatório para
acessar o recinto e, para aproveitar as atrações do
parque, é necessário ir à bilheteria central, ao lado da
montanha-russa, com documento comprobatório e
retirar a pulseira para acessar as atrações.

Hora do Silêncio

Organização

A festa esse ano terá um diferencial: a “Hora do Silêncio” ação inédita e gratuita voltada à pessoas com autismo.
Será no dia 1º de junho (quarta-feira), das 18h às 20h.
Trata-se de uma atividade voltada a pessoas com autismo
de todas as idades, que conta com o desligamento do
ambiente da festa e das músicas dos brinquedos do
parque para receber os visitantes que possuem o
Transtorno do Espectro do Autismo, com o objetivo de
diminuir os estímulos sensoriais. Para participar é

A realização da festa é VIVA+ Entretenimento, em
parceria com o Fundo Social de Solidariedade de
Votorantim e com o apoio da Prefeitura de Votorantim.
O espaço funciona de quarta a domingo, sendo de quarta
a sexta, a partir das 19h; sábados, a partir das 14h e
domingos, a partir das 12h.
O Jornal da Apevo foi até o evento para conferir a
movimentação em uma noite de quinta-feira e fez alguns
ashes do público presente.

Denis Messias, Denis Neto, Vanessa Rodrigues e Sophia Rodrigues

Dreise Duarte, Felipe Duarte, André Duarte e Ana Luiza Duarte

Francisco Barroso e Cora Barroso

Ester Bertolucci e Raquel Costa

Família Sasdelli: Graziela, Máximo, Dirce, Marilza e Sérgio Carrilo

Ilza Alarcon

Ingrid Silva Brito

Itallo Garcia

Jane Taraball e Thalles Taraball

Jefferson da Costa e Neusa Maria Mezadri

Luciana Japonesi e Raquel Oliveira

Marli Mitie e Akemi Vitória

Mayra Micheletti, Carlos, Bernardo e Vinícius Francisco

Rafaella Kozaka e Gabriele Faria

Renata Gregorim e Antônio Gregorim

Rodrigo e Valentina Mendes, Guilherme, Elisandra e Gustavo Tavares

Sophia Massa e Sophia Arantes

Tatiane Ribeiro e Thamires Nogueira

Thaeme Liang

Adriana de Oliveira, Elisangela Melo, Jéssica Pereira e Márcia Bosco

Junho de 2022

Saúde

5

Foto: Jornal da USP

Labirintite: o que você precisa saber!

A localização do labirinto no ouvido

Se você tem episódios de tonturas, como se tudo em sua
volta estivesse rodando, o assunto abordado pelo Jornal
da Apevo desse mês pode ser do seu interesse. A
primeira coisa é atentar para a nomenclatura, uma vez
que "labirintite" é diferente de “labirintopatia”. “A causa
da labirintite é infecciosa, com secreção dentro do
labirinto, que ca dentro do ouvido. Neste caso é preciso
o tratamento clínico/cirúrgico com internação e uso de
medicação especíca. É uma doença muito rara e pode
ser grave, com perda auditiva às vezes irreversível”,
explica a médica otorrinolaringologista parceira da
Apevo, Fernanda Resende. Portanto, há este equívoco: o
termo “labirintite” se popularizou como sinônimo de
tontura, quando na verdade o termo correto é
“labirintopatia”.
A labirintopatia pode ser vertiginosa (quando é tipo
rotatória) ou de instabilidade (quando não for rotatória).
Um exemplo de tontura rotatória é quando o paciente
deita na cama e sente o "quarto girar em torno de si". A
VPPB (Vertigem Posicional Paroxística Benigna) é um
exemplo desta condição - em decorrência da
movimentação anômala ou abrupta dos famosos "cristais"
de dentro do ouvido - pode ocorrer mediante acidente
de carro, salto de paraquedas, voltas em montanha russa
ou num simples movimento de pegar um objeto no alto
de uma prateleira ou levantar muito rápido da cadeira do
dentista após muito tempo imóvel.

A variação não rotatória é a de instabilidade, quando o
paciente menciona que está andando reto e começa a
cair para o lado ou quando está andando com a sensação
de estar utuando, "pisando nas nuvens", condição
comum de distúrbios metabólicos como o diabetes, por
exemplo, anemia, alteração hormonal de gravidez ou
menopausa e alterações na pressão arterial. E a sensação
da tontura, seja vertiginosa ou não, pode vir
acompanhada de alterações auditivas, como diminuição
da audição, zumbido ou distorção do som.
“É muito importante a consulta com
Otorrinolaringologista, para uma anamnese completa
(são muitas as perguntas feitas) e a solicitação de exames
diagnósticos, como exame de sangue (rotina
metabólica), audiometria e imitanciometria e
vectoeletronistagmograa e exames de imagem, quando
necessários. A avaliação médica procura saber se a causa
da tontura é vestibular, periférica - como a VPPB citada
anteriormente, dentre outras causas, ou se é por
transtornos sistêmicos (desarranjos metabólicos,
psicológicos, visuais...) ou se por causas centrais (como
AVC, tumores, enxaqueca, epilepsia...)”, explica a
médica.
Também pode haver tontura provocada por oscilação de
movimento - chamada de Cinetose - comum em viagens
de navio, balão, ou mesmo de carro, quando não se é o
motorista focado na estrada e movimenta a cabeça para
trás ou para os lados, lendo placas, vendo mapas ou
livros/celulares.
A importância do diagnóstico correto
Muitos são os sintomas presentes na labirintopatia. O
principal deles é a tontura, mas também pode haver
naúsea, vômito, turvação visual, dor de cabeça, alteração
auditiva, diminuição da atenção e concentração, perda de
consciência e quedas.
“Muitas pessoas ignoram ou menosprezam estes
sintomas, especialmente quando são leves ou não tão
frequentes e daí tomam qualquer remédio, sem avaliação
e prescrição médica. Às vezes indicado pela vizinha ou
pela amiga que teve um quadro parecido e que acha que o

tratamento é o mesmo a todos e isto infelizmente pode
mascarar e atrasar o diagnóstico e o tratamento corretos.
É muito importante entender que cada caso é um caso e o
seguimento deve ser individualizado”, explica a médica.
Tratamento voltado para a causa da tontura
O tratamento para a tontura é voltado para a extinção ou
controle do seu fator causal - seja de ordem vestibular
(periférico), central ou sistêmico. Isto inclui tratamento
clínico medicamentoso, sioterapia labiríntica (manobras
de reabilitação vestibular) quando necessária e retirada
de fatores de risco, como erros na alimentação,
sedentarismo, desarranjos metabólicos e picos
hipertensivos, tabagismo e etilismo, exposição a ruídos
muito intensos sem uso de protetores, dentre outros.
O impacto na qualidade de vida
Passar por um episódio de tontura não é nada agradável.
Ficar com a sensação de desconforto, sem o controle do
próprio corpo, com medo dos sintomas se repetirem e a
incerteza do diagnóstico - nada pior que a dúvida, a
insegurança, o questionamento do motivo daquilo estar
acontecendo.
“É uma realidade de abalo emocional, que pode gerar
ansiedade, depressão e outras doenças psíquicas. Além
do perigo eminente de perda de consciência e quedas,
quando num quadro de tontura mais intensa. Ou seja, a
qualidade de vida da pessoa
com tontura passa a car
comprometida - já passa ser
importante ter um
acompanhante nas saídas de
casa; a tontura e as
alterações auditivas podem
gerar isolamento social; é
comum a improdutividade
no trabalho, alterações no
sono, no humor e nas
relações interpessoais" aponta a especialista.
A médica Fernanda Resende

Medidas de prevenção
Com alguns cuidados diários é possível viver com mais
saúde e evitar o aparecimento e desenvolvimento da
tontura, ou pelo menos ter o seu controle de forma mais
ecaz:

Ÿ

Ÿ Tenha uma alimentação equilibrada e saudável e não

Ÿ

faça longos períodos de jejum. Não abuse de café,
doces, chocolates, frituras.
Ÿ Não fume, não use drogas e não abuse de bebidas

Ÿ

Ÿ

alcoólicas.
Pratique atividade física regularmente, como a
caminhada, por exemplo.
Tenha momentos de lazer e tranquilidade - descanso
mental - yoga e meditação podem ajudar muito.
Tenha um sono reparador com uma rotina razoável
de horários.
Evite exposição a ruídos muito intensos, seja no
trabalho ou em casa - use os protetores auriculares.

Ÿ Faça exames de rotina - atenção especial a doenças

que se repetem na família - genéticas/hereditárias.
Ÿ Não ignore ou menospreze seus sinais e sintomas! O

corpo fala! Em um quadro de tontura é especialmente
importante car atento e procurar logo o
atendimento médico para o diagnóstico correto e um
tratamento assertivo.

Doar sangue é um gesto solidário que pode salvar até quatro vidas
Os requisitos para doação de sangue

14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue

Você já doou sangue? A importância desse gesto solidário
é reforçada periodicamente pelo Ministério da Saúde,
que incentiva para que a população adote a cultura
solidária da doação regular e espontânea de sangue. O
objetivo é manter os estoques sempre abastecidos e não
apenas em datas especícas ou quando algum conhecido
precisar.
O sangue doado pode salvar a vida de pessoas que se
submetem a tratamentos e intervenções médicas de
grande porte e complexidade, como transfusões,
transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias.
Além de pessoas que são submetidas a procedimentos e
intervenções médicas, o sangue também é indispensável
para que pacientes com doenças crônicas graves - como
Doença Falciforme e Talassemia (anemia crônica) possam viver por mais tempo e com mais qualidade, além
de ser de vital importância para tratar feridos em
situações de emergência ou calamidades.
Independente de quem possa receber o sangue doado é
importante que se pratique esse gesto que em uma única
vez pode salvar até quatro vidas. Uma pessoa adulta tem,
em média, 5 litros de sangue. Em cada doação, o máximo
de sangue retirado é de 450 ml.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que
estejam pesando mais de 50kg. Além disso, é preciso
apresentar documento ocial com foto e menores de 18
anos só podem doar com consentimento formal dos
responsáveis.
Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente,
grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar
temporariamente.
O procedimento para doação de sangue é simples, rápido
e seguro. Não há riscos para o doador, porque nenhum
material usado na coleta do sangue é reutilizado, o que
elimina possibilidade de contaminação.
Aqueles que pretendem fazer a doação de sangue devem
prestar atenção em alguns requisitos como estar em bom
estado de saúde, estar alimentado e evitar alimentos
gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de
sangue. Caso seja após o almoço, é preciso que aguarde 2
horas. Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão
doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos.
A frequência máxima para as doações é de quatro vezes
no ano para o homem e três vezes para as mulheres. O
intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é
de dois meses para os homens e de três meses para as
mulheres.
Alguns impedimentos temporários existem para a
doação de sangue. Nos casos de gripe, resfriado e febre
deve-se aguardar sete dias após o desaparecimento dos
sintomas; período gestacional; período pós-gravidez: 90
dias para parto normal e 180 dias para cesariana;
amamentação: até 12 meses após o parto; ingestão de
bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;
tatuagem e/ou piercing nos últimos 12 meses (piercing
em cavidade oral ou região genital impedem a doação); e
extração dentária: 72 horas.
Outros casos também são impeditivos como a

apendicite, hérnia e a evidência clínica ou laboratorial de
doenças transmissíveis pelo sangue como Hepatites B e
C, AIDS (vírus HIV), doenças associadas aos vírus HTLV I
e II e Doença de Chagas.
Como doar sangue?
Para doar sangue, basta procurar uma unidade de coleta
de sangue, como o Hemonúcleo de Sorocaba, o Colsan,
que ca localizado em Sorocaba. O local funciona de
segunda a sábado, das 7h às 12h30 e ca localizado na
Avenida Comendador Pereira Inácio, 564 - Jardim
Faculdade - Sorocaba, São Paulo. Os telefones são o (15)
3224-2930 e (15) 3332-9122.
Junho Vermelho
Para conscientizar a população sobre a importância da
doação de sangue e incentivar o espírito solidário, o
Ministério da Saúde criou, em 2015, a campanha “Junho
Vermelho”. Ações são realizadas pelo país durante todo o
mês de junho, especialmente no dia 14 de junho, quando
se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue.
Imagens da doação de sangue, laços vermelhos e
corações são usados para simbolizar a campanha.
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Sorteio

Tradicional sorteio da Apevo contou com novo brinde em maio
No mês de maio, 13 pessoas foram premiadas no sorteio
tradicional realizado mensalmente pela Apevo. Regina
Célia Alexandre foi a ganhadora de um brinde inédito um almoço para duas pessoas, no restaurante Tempero
Manero.
Feliz pela premiação, Regina disse que essa foi a primeira
vez que é sorteada. “Vou aproveitar para usar o prêmio
no meu aniversário, que é em maio”. O brinde do
restaurante Tempero Manero passou a integrar o sorteio
tradicional em maio. Alem dela, outras 12 pessoas foram
contempladas em abril. Foram sorteados também: Izola
Camargo, ganhadora de um Kit de Beleza da Amore
Cosméticos; Antônio Aparecido Tegge, ganhador de uma
limpeza dentária da OdontoClinic; Pedro da Rocha,

contemplado com óculos de sol da Óticas Único; Juliana
Ono, ganhadora da limpeza dentária da GouOdonto;
Nelson Andreoli, contemplado com doces da Docelinho;
José Umbelina Franco da Silva, contemplado com uma
parmegiana do restaurante Salles, Darci Carriel,
contemplado com refeição para duas pessoas do
restaurante Aroma e Sabor; Maria Lúcia de Meira –
limpeza de pele, Maria Tereza Rosa – sessão com a
podóloga, Andrelina Gabriela das Virgens – massagem
terapêutica – serviços realizados por prossionais da
Unidade de Saúde Apevo; Daniela Cristiane Leme dos
Santos – depilação e Nelzi Ramos dos Santos Leme corte de cabelo, serviços realizados pelo Salão de Beleza
da Apevo – Studio A.

Regina Célia Alexandre - Almoço no restaurante Tempero Manero

José Umbelina - Vale Parmegiana Salles

Pedro da Rocha - Óculos de Sol Óticas Único

Andrelina das Virgens e o lho Admir das Virgens - Massagem Terapêutica

Daniela dos Santos - Vale Depilação

Darci Carriel - Almoço para dois no restaurante Aroma e Sabor

Haroldo Alfredo Rosa - Sessão com a Podóloga

Juliana Ono - Limpeza Dentária GouOdonto

Maria Lucia de Meira e a lha Aparecida de Fátima Meira - Limpeza de Pele

Nelson Andreoli - Vale Doce Docelinho

Nelzi dos Santos Leme e a neta Beatriz Maria - Corte de cabelo Studio A

Antônio Tegge e Eliseu Sentelhas (Apevo) - Limpeza Dentária OdontoClinic

Ronaldo Covacine - Kit de Beleza Amore

E a memória, vai bem?
Assim como o nosso corpo, o cérebro também
envelhece e sofre declínios.
Há mudanças estruturais e de funcionamento que são
esperadas no processo de envelhecimento como:
redução da atenção, declínio da memória de trabalho
(fazer uma conta de cabeça, por exemplo), menor
velocidade no processamento de informações, para
recordar uma lembrança sem ter pistas e mais diculdade
para lembrar-se de compromissos.
Porém existem diversas situações que são inimigas da

nossa memória e que podem prejudicá-la como:
Ÿ rotina (fazer sempre as mesmas coisas dos mesmos
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

jeitos)
maus hábitos (má alimentação, sedentarismo, abuso
de álcool e drogas)
má qualidade do sono
depressão, ansiedade e estresse
alterações e perdas sensoriais (visão, audição, tato e
paladar)
algumas DST´s e medicamentos (consulte seu
médico)
Ÿ deciência de vitaminas
e alterações hormonais
Além disso, estudos
recentes sugerem que as
pessoas que contraíram
Covid-19 podem sofrer
prejuízo cognitivo similar a
2 0
a n o s
d e
envelhecimento. Sabe-se
que a pandemia está
contribuindo para o
aumento dos casos de
demência no mundo todo!
Se você sentiu que está
mais desatento(a) e que sua
memória piorou após ter
tido covid, não se
preocupe, pois, existem
muitas coisas que podemos

fazer para melhorar a nossa memória! Basta ter
orientação de um prossional Gerontólogo. Para
minimizar os impactos negativos da covid, do
envelhecimento e das nossas más escolhas sobre nossa
memória é preciso treino, é preciso exercitar o cérebro e
aprender técnicas de memorização com quem entende
do assunto!
A terapia de Estimulação Cognitiva realizada pelo
Gerontólogo, que é o especialista na velhice e no
envelhecimento humano, te ajuda a otimizar suas
habilidades cognitivas como: memória, atenção,
linguagem, concentração e habilidades viso-construtivas,
melhora sua autoestima e qualidade de vida e contribui
para sua autonomia e independência.
Paola de Campos Gerontóloga pela USP
Especialista em Memória, Envelhecimento Ativo &
Qualidade de Vida
Terapia de Estimulação e Reabilitação Cognitiva
Avaliação Global da Cognição, Humor e Funcionalidade
Rastreio Cognitivo
Contatos:
(15) 99610-2022
@paola.gerontologa / gerontologapaola@gmail.com
Atendimentos em:
Tatuí: Instituto Trattare
Sorocaba: Ed. Boulevard Alavanca - Torre Care.
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Fondue de queijo brasileiro para o Dia dos Namorados
Foto: Panelinha

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.

O fondue é uma opção romântica para esse dia especial

O jantar de Dia dos Namorados deve ser comemorado
em grande estilo. Além da imposição da data comercial,
o momento traz uma reexão de algo que deve ser feito
sempre: mostrar para a pessoa amada o quanto ela é
importante na sua vida.
A sugestão é uma receita suíça tradicional e festiva, mas
com adaptações para a culinária brasileira. A receita de
fondue de queijo ca uma delícia, é fácil de fazer e rende
duas porções.

O DESPERTAR DA SENHORITA PRIM
Tipo: livro
Sinopse: Um inusitado anúncio de emprego e
certa nostalgia sem explicação: eis o que levou Prudência
Prim a Santo Ireneu de Arnois, um povoado encantador
com habitantes bem pouco convencionais. Deixando de
lado a sua condição de mulher independente, a senhorita
Prim passa a trabalhar para o misterioso homem da
poltrona, um cavalheiro inteligente e profundo, mas
pouco dado à delicadeza.
Narrado com brilhantismo e
inteligência pela jornalista e escritora
Natalia Sanmartin Fenollera, o livro
oferece uma experiência para o
leitor ao leva-lo para uma viagem em
busca do paraíso perdido, da
harmonia e da beleza, bem como da
profundidade escondida nas
pequenas coisas da vida.
Onde comprar: R$ 64,69 na
Amazon (Valor visto no dia 06/05)

Ingredientes
2 ½ xícaras (chá) de queijo minas padrão ralado grosso
(cerca de 200 g)
2 ½ xícaras (chá) de queijo gruyère ralado grosso (cerca
de 200 g)
½ xícara (chá) de vinho branco
1 dente de alho
2 colheres (sopa) de cachaça
½ colher (sopa) de amido de milho
noz-moscada ralada na hora a gosto
pão italiano para servir
Modo de Preparo
Corte os pães em cubos médios de maneira que cada
pedaço tenha miolo e casca. Assim ca mais gostoso e
mais fácil para espetar no garfo. Reserve.
Descasque, corte ao meio e esfregue as metades de alho

QUESTÃO DE TEMPO
Tipo: lme
Sinopse: À primeira vista esse lme pode
parecer mais uma comédia romântica clichê, mas faz um
convite para o espectador reetir sobre a própria vida.
Ao completar 21 anos, Tim é surpreendido com a notícia
dada por seu pai de que pertence a uma linhagem de
viajantes no tempo. Ou seja, todos os homens da família
conseguem viajar para o passado, bastando apenas ir para
um local escuro e pensar na época e no local para onde
deseja ir. O jovem não acredita, mas logo se empolga com
o dom ao ver que seu pai não está mentindo. Sua primeira
decisão é usar esta capacidade para conseguir uma
namorada, mas logo ele percebe que viajar no tempo e
alterar o que já aconteceu pode provocar consequências
inesperadas.
Onde assistir: Star+, aplicativo por assinatura

Em junho: Dia dos Namorados e os Santos Juninos
de junho por ser a véspera da sua festa.
De acordo com a crendice popular brasileira, neste dia
No Brasil, o Dia dos Namorados é comemorado em 12 as pessoas que desejam casar ou conseguir um
de junho. A data foi escolhida em 1949 pelo empresário namorado preparam simpatias para Santo Antônio,
do ramo da publicidade João Dória por ser um dia antes acompanhadas de orações.
da comemoração de Santo Antônio, considerado o
santo casamenteiro.
São João
A data faz referência ao amor, mas também é
acompanhada por uma imensa movimentação O Dia de São João é comemorado anualmente em 24 de
comercial com jantares românticos e a compra de junho. A data é atribuída ao nascimento de São João
presentes especiais para a pessoa amada.
Batista.
São João é conhecido como o "Santo Festeiro”, e nesse
dia são realizadas muitas festas conhecidas
popularmente como Festas Juninas, comemorações
marcadas por danças, pratos típicos e brincadeiras.
Alguns símbolos bastante conhecidos nas celebrações
são a fogueira, o mastro, os fogos, a capelinha, a palha, o
manjericão e a quadrilha.
Existem duas possíveis explicações para a origem do
termo Festa Juninas. A primeira é pelo fato de as
comemorações ocorrerem durante o mês de junho. Já a
Santos Juninos (Foto: Diocese de Santo André)
segunda teoria arma ser uma homenagem direta a São
João. Antigamente essas festividades eram realizadas na
As comemorações dos Santos Juninos
Europa e se chamavam Festa Joanina.
Dia dos Namorados

Alguns santos da Igreja Católica são festejados no mês
São Pedro e São Paulo
de junho. São eles: Santo Antônio, São João, São Pedro e
São Paulo. O Dia de Santo Antônio faz parte das Em 29 de junho é celebrado o Dia de São Pedro e São
celebrações da Festa Junina, assim como o Dia de São Paulo. Estas são festividades típicas da Igreja Católica,
João e Dia de São Pedro.
em honra ao martírio dos apóstolos São Pedro e São
Paulo, principais líderes no surgimento da Igreja Cristã.
Santo Antônio
A festa de São Pedro é uma das mais comemoradas
entre as chamadas “festas juninas”. Normalmente,
O Dia de Santo Antônio é comemorado anualmente em nestas celebrações são feitas muitas quermesses e
13 de junho, data da sua morte. Considerado um dos grandes fogueiras, assim como acontece no Dia de São
santos mais populares entre os brasileiros, Santo João. Os cristãos ortodoxos também realizam esta
Antônio é conhecido por ser o "Santo Casamenteiro", festa, mas o fazem no dia 12 de julho.
sendo que o Dia dos Namorados é comemorado em 12

no interior (fundo e laterais) de uma panela pequena (se
preferir, utilize uma panela própria para fondue).
Numa tigela, misture os queijos ralados. Em outra tigela,
coloque a cachaça, o amido de milho e misture bem com
uma colher para dissolver. Reserve.
Coloque o vinho branco na panela e leve ao fogo baixo
para aquecer - coloque na menor boca do fogão. Assim
que subirem as primeiras bolhas, junte aos poucos o
queijo ralado, mexendo bem com um batedor de arame
para derreter e formar um creme liso. A temperatura,
bem baixinha, e a adição do queijo aos poucos,
misturando bem, são fundamentais para a gordura do
queijo não separar e a textura da fondue car cremosa.
Tempere com noz-moscada a gosto.
Mantenha a panela em fogo baixo e acrescente a mistura
de cachaça com amido de milho. Mexa bem por cerca de
1 minuto - o amido de milho ajuda a manter a fondue
mais cremosa e a evitar que a gordura dos queijos se
separem. Desligue o fogo e leve a panela para a mesa (ou
rechaud). Sirva imediatamente com os cubos de pão ou
legumes grelhados.

PEAKY BLINDERS: SANGUE, APOSTAS E
NAVALHAS
Tipo: série
Sinopse: Baseada em uma história real, a trama gira em
torno de uma família de Birmingham que, em 1919, vive
de assaltos, extorsões e apostas. Conhecida pelo apelido
de Peaky Blinders, por utilizarem navalhas para atacar
seus adversários, o grupo é liderado por Tommy. A
situação da família muda com o m da Primeira Guerra
Mundial, quando Tommy descobre que precisará
enfrentar um novo chefe de polícia. Recém chegado de
Belfast, o policial está determinado a limpar as ruas de
Birmingham dos criminosos e revolucionários. A série
tem 5 temporadas disponíveis na Netix.
Onde assistir: Netix, aplicativo por assinatura.

Presenteie o seu amor
com algo especial
Todo ano é a mesma coisa. Chega perto do dia dos
namorados e você continua com dúvidas sobre o
presente que seu amor cará mais feliz em ganhar?
Conra algumas dicas que preparamos especialmente
para você:
Buquê de ores: O presente ideal para aquela mulher
romântica. É um clássico que sempre encanta aqueles
que recebem.
Hobby: Qual é o hobby da pessoa amada? Presenteie
com algo que faz parte do hobby. Pode ser algo inclusive
que a pessoa já te disse que queria.
Caixa de doces: seu amor é chocólatra? Esse é o
presente ideal. Monte uma caixinha com os preferidos
dele (a). Não se esqueça de escrever um bilhete para
colocar junto.
Canecas personalizadas: para vocês lembrarem um do
outro sempre que forem tomar a bebida preferida.
Café da manhã: elabore uma cesta com guloseimas
para presenteá-lo (a) e começar o dia com uma
recordação especial.
Álbum de Fotos: imprima as fotos preferidas de vocês e
monte um álbum para presenteá-lo (a).
Garrafas de vinho: aproveite e compre os preferidos
para tomarem juntos na noite mais romântica do ano.
Cartas de amor: Na era da internet, escrever uma carta
à mão é uma verdadeira declaração de amor. Capriche na
letra e escreva tudo o que a pessoa representa pra você.
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Apevo Acontece

Apevo realiza segunda edição da “Manhã de Saúde”

Testes de saúde são realizados por prossionais

A Apevo promoveu, na manhã do dia 17 de abril, a
segunda edição da “Manhã de Saúde”, em parceria com a
Farma Jataí. A ação foi realizada no salão de eventos da
associação e pode auxiliar os associados com teste de
aferição de pressão e glicemia.
A associada Ana Maria Pires de Abreu aproveitou a
oportunidade para fazer os testes e disse que pretende
voltar nos próximos meses. “Tenho diabetes e voltarei no
médico somente em agosto. Com essa ação consigo
controlar minha glicemia com mais frequência”.
O associado Waldir Ribeiro participou da ação em abril e
retornou para conferir os níveis de saúde. “É excelente,

principalmente porque esse serviço não está disponível
nos postos de saúde”.
Os associados foram atendidos pelos enfermeiros
Cléberson Vasco e Guilherme Huggler. Segundo os
enfermeiros, a maioria das pessoas estava com níveis
altos de pressão e a glicemia estava, em sua maioria,
controlada. “Passamos orientações para
encaminhamento médico, sobre o uso de medicamentos
e também sobre uma alimentação mais adequada”.
A próxima edição da “Manhã de Saúde” será realizada no
dia 21 de junho (terça-feira).

Associação oferece diversos serviços na área de estética
Há três meses, a esteticista Gislaine Proença oferece
diversos serviços na Apevo. Entre os atendimentos
estão design de sobrancelhas, extensão de cílios com
técnica de os clássicos e brasileirinho, lash lift
(alongamento dos cílios naturais), micropigmentação
labial, entre outros.
A prossional também oferece serviço de
microagulhamento facial e corporal que auxilia no
tratamento de melasma, rejuvenescimento, linhas de
expressão e cicatrizes de acnes. O microagulhamento
capilar é feito para estimular o nascimento de os de
cabelo em homens com calvície.
A revitalização facial é o tratamento mais procurado
pelos clientes de Gislaine. O tratamento é um
rejuvenescimento a base de laser com fototerapia,
peeling, máscaras e luz de led. O tratamento é realizado

em sessões durante quatro meses e a pele é preparada
antes de receber o microagulhamento. A pessoa pode
voltar a fazer o tratamento depois de 1 ano.
De acordo com a prossional, também faz parte do seu
atendimento depilação com cera quente em homens e
mulheres. A depilação nos homens é feita no nariz,
ouvidos e peito. Já a depilação nas mulheres é feita de
forma completa.
A técnica hydra lips – hidratação labial é indicada para
ser feita no inverno. O tratamento melhora a hidratação
dos lábios e previne o ressecamento da região.
A consulta de valores e os agendamentos podem ser
feitos pelo telefone (15) 997472191. A prossional
atende de forma presencial e com agendamento prévio
na Rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim.
A página no Instagram é @proencagi. O espaço

funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua
Antônio Fernandes, 50 - Centro de Votorantim.

A prossional Gislaine Proença possui 4 anos de experiência na área

“Academia do Cérebro” é a mais nova atividade oferecida pela Apevo

Paola de Campos faz uso de jogos para treino da memória

Você sente que cada vez mais sua memória deixa a
desejar? Está preocupado, pois percebe que sua

memória não é mais a mesma? Assim como o nosso
corpo, o cérebro também precisa ser exercitado e a
Apevo convida você para treinar sua memória.
Em parceria com a Gerontóloga Paola de Campos,
especialista em memória, a associação irá promover a
“Academia do Cérebro”.
Com início no dia 4 de julho, os encontros serão
realizados todas as segundas-feiras do mês de julho e
agosto (8 encontros), das 19h às 20h. “Nos reuniremos
para estimular e treinar a memória, atenção, raciocínio,
linguagem, construção viso-espacial e outras habilidades
cognitivas que podem ter sido prejudicadas pela Covid,
pelos maus hábitos de vida e até mesmo pelo processo
natural do envelhecimento”, explica a gerontóloga.

Profissional da Caixa Econômica tira dúvidas de associados
Na manhã do dia 17 de abril, o gerente da Caixa
Econômica Federal – Fernando Diniz esteve na Apevo
para tirar dúvidas dos associados em relação aos serviços
oferecidos pela instituição nanceira.
Fernando explicou que esse serviço visa facilitar a vida
dos associados. “Muitos têm diculdade de ir até a
agência e dessa forma podemos orientá-los sobre
abertura de conta, fazer empréstimos e até mesmo
aprender como usar o aplicativo do banco”.
A visita foi vista com entusiasmo pelo presidente interino
da Apevo – José Carlos Ferreira. “A proposta que a Caixa
trouxe para nós vai facilitar a vida do associado que
precisa de um tipo de atendimento e foi acertado que um
prossional do banco comparecerá na associação na

terceira terça-feira de cada mês, quando acontece a
manhã de saúde”.

Durante as aulas os participantes irão realizar a
estimulação cognitiva, o treino da memória, a prática
guiada de tarefas e a aprendizagem de técnicas de
memorização para promover uma melhoria geral do
seu funcionamento cognitivo, aumentar a socialização, a
qualidade de vida, a autoestima e também otimizar
funções cognitivas especícas, como a memória.
As matrículas estão abertas e podem ser feitas na
recepção da Apevo até dia 1 de julho. Valor para
associados R$ 80,00 e para não associados R$ 120,00
(referente a 8 aulas às segundas-feiras nos meses de
julho e agosto). Informações 3243-2410.

Grupo de ginástica da Apevo faz
atividade na praça Lecy de Campos

Aulas de ginástica da Apevo foram realizadas nas instalações da festa junina
Associados foram orientados por associados

Baile de Outono agita o salão de eventos da Apevo
Uma nova edição do “Baile de Outono” aconteceu na
noite do dia 21 de maio, no salão de eventos da Apevo.
Após dois anos de pausa, devido à pandemia, o evento
organizado pelo professor de dança da Apevo - Josuka
Araújo, reuniu um público de 160 pessoas - todas muito
animadas e participativas.
As músicas caram por conta da banda Sociu's, que tocou
ritmos variados e embalou os casais. O salão foi decorado

com um espaço especial para a pista de dança.
Alguns dos convidados aproveitaram a oportunidade e
comemoraram seus aniversários, com os “parabéns a
você” acompanhado pela banda.
Os organizadores pretendem realizar uma nova edição
em breve. Todas as fotos do evento estão na página da
Apevo no Facebook (www.fb.com/apevoocial). Conra
alguns ashes da noite:

A banda Sociu's animou o público presente

Márcia Finoti e Fátima Bruno

Eliseu Sentelhas e Ivonete Gonçalves

Sobre as aulas

Gislaine, Ana Proença e Rosiane Rodrigues

Para variar o local das aulas de ginástica da Apevo, o
professor Márcio Antônio sempre leva as alunas para
atividades na rua e na praça de eventos Lecy de Campos.
Com a aproximação da 105ª Festa Junina de Votorantim,
o professor levou as alunas durante o mês de maio para se
exercitarem nas instalações que estão sendo montadas
para a festa. No local, as alunas zeram aulas de circuito,
funcional e a caminhada de rotina.
Informações sobre aulas e matrículas pelo telefone (15)
3243-2410 ou na associação, na rua Antônio Fernandes,
50 – Votorantim.

Márcia Bosco e Adilson Costa

Idair Carlos Modesto e Adma Modesto

