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Inverno x gripes: saiba como manter
Saudades da vovó: peças em crochê dão
uma boa imunidade mesmo no frio. Pág. 5 charme nas roupas e aos ambientes. Pág. 4

A artesã Iracilda Batista de Souza faz roupas e enfeites em crochê

Campos do Jordão: turistas visitam a
“Suíça Brasileira” dia 16 de julho. Pág. 3

Apevo promove mais uma manhã de
saúde gratuita para associados. Pág. 8

Site: Assistente de Viagem

A médica da Apevo, Eliane Ruzzante, dá orientações sobre a prevenção da gripe

Paradas em pontos turísticos da cidade estão no roteiro da atração
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Cerca de 30 associados estiveram presentes na “Manhã de Saúde” em junho

Campanha do agasalho: Apevo faz ação para arrecadar roupas e cobertores. Pág. 8
Dia 3 de julho é o Dia Nacional de Combate ao Racismo. Saiba mais na página 2.
Apevo dá início à promoção da semestralidade, agora com pagamento via Pix. Pág 8
Estão abertas as vagas aos interessados nas aulas de canto coral da Apevo. Pág 8
Votorantim cria sala de situação de risco de arboviroses no combate ao Aedes aegypti. Pág 5
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Palavra do Presidente

Tecnologia com propostas tentadoras: todo cuidado é pouco
Prezados associados e leitores em geral. O momento é
oportuno para falarmos sobre os riscos do uso da
tecnologia avançada, especialmente em época de eleição,
quando estamos sujeitos a todo tipo de informação, por
meio de uma verdadeira avalanche de notícias,
comentários e falsas promessas.
Como é do conhecimento das pessoas, o avanço
tecnológico nos traz conforto e nos oferece muitos
benefícios; porém, por outro lado, nos causa insegurança.
Temos um serviço que atende não só a pessoas do bem,
como também as pessoas do mal; desta forma vale
lembrar que todo cuidado é pouco.
É necessário estarmos atentos para não nos iludirmos
com as falsas promessas, tais como “você tem um valor a
receber, para tanto precisa efetuar um depósito em favor
de uma determinada pessoa”.
É fundamental lembrarmos do famoso ditado: “não existe
milagre e quando a promessa é tentadora, existe alguma
coisa de errado”. Ou seja, tem alguém querendo o seu
precioso dinheirinho.

Procure sempre a ajuda de pessoas conáveis no
enfrentamento de alguma situação de perigo.
Conversem com os seus familiares e mantenham uma
comunicação segura sobre possíveis ataques com o
intuito de obter vantagens.
As pessoas que querem tirar algum proveito dispõem de
tempo e arquitetam planos que até Deus duvida.
Vale lembrar que os aproveitadores estão preparados
para atacar, principalmente as pessoas mais fragilizadas
tais como idosos, crianças e outros mais desatentos.
A regra é sempre a mesma: cone desconando e, antes
de assinar qualquer coisa, leia a proposta e - se necessário
- releia mais vezes. Se ainda houver dúvida, peça ajuda
para as pessoas de sua conança.
É necessário prestar atenção nas falsas promessas, nas
falas tentadoras e nas conversas que prometem
vantagens como trabalho por um alto salário, por
exemplo.
Em época de eleição, também temos que estar atentos,
pois podemos cair nas conversas que prometem aquilo

que não irão cumprir, em troca do nosso tão precioso
voto.
Espero ter ajudado, pois tudo acontece em questão de
segundos, para reparar o erro, nem sempre é possível.

José Carlos Ferreira
Presidente Interino da Apevo

Artigos

Foto: Prefeitura de Votorantim

Fundo Social de Solidariedade segue com a Campanha do Agasalho 2022

Caixas de coleta estão disponíveis
em vários locais da cidade

O Fundo Social de
Solidariedade de Votorantim
(FSSV) iniciou, no nal de
maio, a Campanha do
Agasalho 2022, em parceria
com o Fundo de Solidariedade
do Estado de São Paulo. O
FSSV solicita que sejam
doadas peças em bom estado,
como roupas de inverno,
cobertores e edredons.
As caixas de coleta,
devidamente identicadas,
foram disponibilizadas em

vários locais para facilitar o acesso da população. Os
postos de arrecadação cam no Paço Municipal, situado
na avenida 31 de Março, 327, e o Fundo Social de
Solidariedade, localizado na avenida Moacir Oseias
Guitte, 51.

Outros postos arrecadadores são:
Ÿ Residencial Alpha Ville Nova Esplanada 3, localizado na

Alameda Brasília, 50, Parque Bela Vista
Ÿ Iguatemi Business Esplanada, na avenida Gisele
Constantino, 1850, no Campolim

As doações também podem ser feitas
Ÿ no Poupatempo (na avenida São João, 719 – Jardim

Icatu)
Ÿ no Cartório Ocial de Registros (na rua Paula Ney, 109
– Centro)
Ÿ na Cooper Alpina (na rua Amirtes Luvison, 11 – na
Chave).

Todas as peças arrecadadas durante a Campanha do
Agasalho 2022 serão destinadas às pessoas e famílias que
necessitam desse auxílio.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (15)
3353-8662.
(Fonte: Secom Votorantim)

Combate à Discriminação Racial: vamos refletir a respeito?

Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial

No dia 3 de julho, comemora-se o Dia Nacional de
Combate à Discriminação Racial, data que propõe a
reexão e a discussão sobre o tema, que, infelizmente,
ainda é muito presente na sociedade brasileira. A escolha
do dia 3 de julho baseia-se na data em que foi sancionada a
primeira lei no país, que estabeleceu como crimes as
práticas de discriminação com base em raça ou cor. No
ano de 2021, completou-se 70 anos da sanção da lei, que
entrou em vigor em 1951.
De lá para cá, outras iniciativas foram efetivadas pelo
Senado e pelo Congresso Nacional com o objetivo de se

avançar na educação e punição contra atitudes de ódio
motivadas pelo preconceito racial. Entre elas, a
promulgação, no início de 2021, do decreto (Decreto
Legislativo 1, de 2021) que aprova a Convenção
Interamericana Contra o Racismo, a Discriminação Racial
e Formas Correlatas de Intolerância referendado em
2013, na Guatemala, durante encontro da Organização
dos Estados Americanos (OEA).
Apesar de vários esforços, seja no esporte ou no
mercado de trabalho, nas ruas e no dia a dia do brasileiro,
a discriminação racial e o preconceito estrutural ainda
são persistentes.
Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geograa e
Estatística (IBGE) para medição das políticas de inclusão
da população negra na sociedade, tomando como
referência o ano de 2020, o rendimento médio mensal
dos brancos foi 56,6% a mais que o da população negra.
Quase não se constatou nenhuma mudança com os
indicativos de 2012 (quando a pesquisa começou a ser
feita) que era de 57,3%. A mesma pesquisa ainda
mostrou que negros ocupam postos de trabalho mais
precários e são minoria em áreas que exigem maior
qualicação como informática (31%), arquitetura e
engenharia (26,9%) e em cargos de gestão empresarial
(23,6%).

País racista
Ainda de acordo com um estudo publicado em 2020 pelo
Instituto Paraná Pesquisas, 61% dos entrevistados
admitiram que o Brasil é um país racista, enquanto 34%
negaram o problema.
Apenas 9,4% dos brasileiros se autodeclaram negros,
quando dados do IBGE indicam que 54% da população é
negra.
Embora, pela primeira vez, os negros sejam maioria no
ensino superior público brasileiro, o Atlas da Violência
2020 trouxe outro dado alarmante: a taxa de homicídios
de negros cresceu 11,5%, de 2008 a 2021, enquanto a de
não negros caiu 12%. Ao todo, os negros somam 75,9%
dos brasileiros assassinados nos anos analisados. Os
negros ainda são minoria nas posições de liderança no
mercado de trabalho, entre os representantes políticos
no Legislativo e continuam sendo assassinados e vítimas
de agressões em razão da cor da pele.
O Brasil tem uma dívida histórica com a população negra.
São anos e anos de práticas históricas, sociais e culturais
de discriminação étnica. É preciso combater esse racismo
estrutural. Um verdadeiro apartheid que,
lamentavelmente, ainda ocupa espaço na nossa
sociedade e faz vítimas todos os dias, em todos os
ambientes, e em todas as classes sociais. (Da Redação)

Antropólogo lança livro “Uma Breve História do Racismo”

No dia 13 de junho foi realizado o lançamento do livro
“Uma Breve História do Racismo – Intolerância,
Genocídio e Crime contra a Humanidade”, de autoria do
antropólogo Jaccques D' Adesky, intelectual AfroExpediente
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nessas duas esferas, nas duas últimas décadas, a partir do
debate sobre políticas de ação armativa com recorte
racial, que mobilizou intelectuais, sobretudo, das ciências
sociais e humanas, além de
ativistas do movimento
social no Brasil.
Num momento como este,
torna-se ainda mais
importante conhecer os
fundamentos históricos e
presentes dessas
percepções e práticas
distorcidas, bem como os
instrumentos de que
dispomos para enfrentá-las.
Foto: Preço Joia

Escritor Jacques D’Adesky

Europeu - pela Cassará Editora.
O autor que há décadas se dedica ao estudo e à produção
acadêmica sobre esse tema no Brasil, faz uma
contribuição signicativa ao entendimento de um
fenômeno demasiado importante para ser relegado à
esfera do senso comum.
Jaccques fornece aos seus leitores uma visão ampla e
atualizada de um fenômeno que continua a assombrar,
com suas variadas facetas, muitas sociedades no mundo
contemporâneo.
O livro ganha ainda maior relevância por ser publicado
num momento especialmente sombrio e preocupante
para a humanidade.
Por muito tempo negligenciada ou simplesmente
ignorada na discussão acadêmica e no debate público, a
questão de raça tem ganhado um espaço signicativo

Livro retrata a história do racismo

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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São Lourenço: festa junina e muitas delícias na cidade mineira
O Departamento de Turismo da Apevo realizou um
passeio para a cidade mineira de São Lourenço, no nal de
junho. O grupo de 46 turistas cou hospedado no hotel
Granada entre os dias 24 e 26.
Os turistas puderam curtir momentos de descanso,
passeios pela cidade e atrações que estavam programadas
no roteiro, como a Festa Junina no Sítio Alzira e a Noite de
Queijos e Vinhos.A previsão é que esse passeio seja
realizado novamente em junho de 2023. Todos os cliques
dessa viagem estão na página do Turismo da Apevo no
Facebook (www.fb.com/TurismoApevo).
José Antônio Noronha, Luiza Alves Medeiros, Alessandra Noronha

O grupo de 46 turistas posa para a foto

Lourdes Corrêa, Maria Cristina Batista, Marli Emílio, Regina Emílio e Péricles Pinheiro

Zelinda e Roberto Garcia, Neide Dalcim, Neusa Garcia, Jandira e Silvano Mendes

Luiza Mello, Inês Pires, Jesse dos Santos, Augusto de Mello, Rosangela e Mariana Mello

Campos do Jordão e Maria Fumaça são as opções de julho do Turismo da Apevo
O Departamento de Turismo da Apevo está organizando
dois passeios em julho, mês de inverno e de férias
escolares. Os associados poderão se divertir em dois
destinos diferentes e que agradam a todos os públicos: a
cidade de Campos do Jordão e o passeio de Maria
Fumaça.

café e das tradicionais locomotivas. Paisagens incríveis
das fazendas de café, áreas de preservação, a passagem
de pontes sobre o Rio Atibaia e Jaguari, e muito mais.
No pacote turístico está incluso o ingresso da locomotiva
a vapor Maria Fumaça que realiza o trajeto de Campinas a
Jaguariúna, visita e compras em Pedreira e almoço no
restaurante “Coco Verde”.
Alguns pacotes ainda estão disponíveis para esse passeio.
O pacote turístico custa R$ 205 para associados e R$ 255
para não associados. O pagamento pode ser realizado via
boleto ou parcelamento em até 12 vezes com juros no
cartão de crédito.
As reservas podem ser feitas diretamente na associação,
na rua Antônio Fernandes, 50 – Votorantim, ou pelos
telefones (15) 3243-2410 ou (15) 99605-3037.

No cronograma do passeio está incluso o café da manhã,
almoço e passeio nos pontos turísticos Ducha de Prata,
Alto das Mansões, Pico do Itapeva, Fábrica de Chocolate,
Cachaçaria, Mosteiro São João, entre outros. Os
ingressos para esse passeio já estão esgotados.
Locomotiva Maria Fumaça

Inverno em Campos do Jordão

Foto: Portal Net Campos

No dia 16 de julho (sábado), os turistas da Apevo vão
aproveitar um passeio pela “Suíça brasileira”. A cidade
ca localizada a 172 km de São Paulo e é conhecida pelo
clima mais ameno, com paisagens lindíssimas da Serra da
Mantiqueira e que dão aquela vontade de se tomar um
delicioso chocolate quente.

Foto: Site Parque Capivari

O tradicional passeio da locomotiva a vapor Maria
Fumaça é o segundo destino do mês de julho, que será
realizado no dia 31 de julho (sábado).
Os antigos vagões de madeira são puxados por uma
locomotiva a vapor em uma autêntica ferrovia do século
19. Durante os 45 km de percurso, os passageiros vão
ouvir os monitores contando a história das ferrovias, do

A cidade é conhecida pela arquitetura enxaimel, dos imigrantes alemães

Campos do Jordão é a cidade mais alta do país: 1628 metros

Passeio de Maria Fumaça é tradicional na Apevo
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Especial Inverno

Artesanato em crochê: a arte que encanta quem faz e quem consome

A artesã Iracilda conversa com a cliente Luzia Santos

As peças em crochê estão presentes na memória afetiva
das pessoas. Aquela avó que tricotava depois do almoço,
a mãe que usava blusas grossas, gorros e cachecóis de lã e
até aquelas peças que foram passadas de geração para
geração.
Com a chegada da estação mais fria do ano, é natural que
as pessoas procurem no guarda-roupa por aquelas peças
quentinhas e as roupas de lã são as preferidas.
O artesanato de crochê encanta tanto as pessoas que
algumas peças seguem com elas durante toda a vida.
Paixão de infância
A artesã Iracilda Batista de
Souza é apaixonada pelo
crochê desde criança.
“Quando era criança
gostava muito de crochê.
Pegava palitinhos pra fazer
tricô. Eu e minha tia vimos
uma mulher fazendo tricô
na rua e perguntamos qual
era o ponto que ela fazia. A
mulher respondeu “dois
juntos, uma laçada sem
fazer”. Minha tia quando
chegou em casa tirou o
Iracilda comercializa suas peças em
ponto e me ensinou”, conta
feiras de artesanato e por encomendas
animada.
O crochê apareceu novamente na vida dela quando
estava na sétima série e tinha aula de artes na escola. “A
professora ensinou a fazermos uma boina que a atriz
Regina Duarte usava em uma novela. Daquele tempo em
diante nunca mais parei de fazer e lá se vão 50 anos”,
contou.
A artesã sempre trabalhou com crochê e, devido à
experiência, consegue fazer peças só de olhar. “Vejo
qualquer peça e já co olhando. No ônibus vi uma menina,
olhei o vestido dela e quando cheguei em casa tirei o
molde”.
Iracilda realiza a venda de suas peças nas feiras de
artesanato de Sorocaba e também recebe encomendas
de pessoas interessadas. “Entre as peças mais procuradas
durante o inverno estão as toucas e os cachecóis. Quando
passa o inverno, guardo as peças de lã e passo a trabalhar
com as linhas, com a produção de blusas e coletes. No

A artesã e o esposo Antônio que a auxilia no trabalho

Um hobby que já foi renda
A assistente administrativa Elisabete Arruda começou a
fazer crochê aos 17 anos, quando trabalhava em uma loja.
E até hoje o artesanato faz parte da vida dela. “Aprendi
olhando uma menina fazer e depois pessoas da minha
família pediram pra eu fazer jogos de toalhinha, caminho
de mesa e bico de guardanapo".
Com o passar do tempo,
Elisabete começou a
produzir peças para uma
vendedora e trabalhou com
o artesanato por mais ou
menos dez anos. “As peças
mais vendidas eram jogos de
toalhinhas, caminhos de
mesa e guardanapos com
biquinho. Fiz de presente
também para muitas
pessoas e até hoje minha
mãe me pede pra eu fazer
algumas peças para ela
presentear, além de ajudar a
Elisabete vendeu peças de crochê
comunidade
da igreja com
por dez anos
lembrancinhas para o dia das mães”, comenta.
A auxiliar administrativa parou de vender as peças quando
voltou a trabalhar de forma registrada. “O que eu mais
gosto de fazer hoje são tapetes e os confecciono para uso
próprio e pra família”, explica ela que no momento está
fazendo um caminho de mesa.

No caso da professora
aposentada, Antônia Luci
Soares, não foi diferente.
“Desde quando eu era
pequenininha minha mãe
fazia artesanato e eu cava
atrás com uma agulha
querendo aprender. Nós
morávamos em uma
chácara e ela se sentava
debaixo de uma árvore para
fazer crochê e eu cava lá
com uma agulha”, conta.
Desde quando trabalhava
O hobby acompanhou Antônia
como professora e cuidava
por toda a vida
da família, as agulhas de
Antônia a acompanham até hoje que pratica o hobby
quando tem vontade, para relaxar. “Faço sem
compromisso e nada que seja complicado. Gosto de
fazer pra relaxar mesmo e aproveito quando estou
assistindo TV ou
conversando”.
Letícia Soares – a mãe de
Antônia fazia de tudo,
segundo ela. Tricô e crochê,
colcha, blusa. “Depois de
mim, ninguém da família se
interessou em aprender e
também não tenho muita
vontade de ensinar. Quando
tenho um pano que acho
bonitinho faço uma
toalhinha pra cobrir bolo,
etc. Fico com uma sensação
de relaxamento e
tranquilidade que gosto
Antônia aprendeu a fazer crochê
muito”, naliza.
com a mãe
As diferenças entre tricô e crochê
Você sabe qual é a diferença entre tricô e crochê? O tricô
é feito com duas agulhas e o crochê com uma só, aquela
que tem um gancho na ponta. Para fazer pontos mais
soltos no crochê é usada uma agulha de numeração maior
e para fazer pontos mais apertados, uma agulha de
numeração menor é utilizada.
O crochê produz um traçado semelhante ao de malha ou
renda e pode ser usada uma variedade maior de os que
permite uma produção mais versátil de peças. No tricô
são utilizadas duas agulhas, mas sem nenhum gancho na
ponta. Ele é mais usado para peças de lã e costuma ser
mais elástico.

Site: Artesanato Passo a Passo Já

inverno trabalho com lã e no inverno com linha”, explica.
O esposo de Iracilda - Antônio Firmino de Souza a
incentiva no artesanato com crochê e a auxilia na compra
de materiais quando necessário. “Ela tem uma boa
habilidade pra fazer os chinelos, tricô e crochê. Fico
contente de ter uma esposa que trabalha com
artesanato. Ela inclusive me ensinou a bordar os
chinelos”, comenta animado.

De mãe pra lha
Antigamente era comum que as mulheres de uma família
aprendessem trabalhos manuais como o artesanato.
Muitas se reuniam para tricotar e conversavam sobre
diversos assuntos durante a costura.

No tricô são utilizadas duas agulhas e no crochê uma agulha com gancho na ponta

Site: Coisas de Crochê

Dicas para quem quer começar a fazer crochê

Na internet é possível encontrar diversos tutoriais de crochê

Com tantas histórias lindas sobre crochê na reportagem 3. Procure tutoriais em revistas de artesanato e pela
que você acabou de ler, tenho certeza que cou com internet para aprender diferentes pontos e aumentar o
vontade de iniciar nessa arte. Pensando nisso, separamos seu repertório.
algumas dicas para te auxiliar nessa caminhada.
4. Evite mudar a agulha no meio de um projeto para ter
1. No início, prera agulhas maiores e linhas mais nas pontos consistentes e não deixar sua peça deformada no
para facilitar o processo e comece com linhas de uma nal.
única cor.
5. Treine bastante. Deposite a ansiedade em muito treino
2. Comece a praticar em uma peça teste. Não tenha dó antes de iniciar os projetos. Faça testes do ponto
escolhido antes de começar a montar a peça.
em desmanchar para treinar a sua habilidade.
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Doenças de inverno: saiba como se prevenir das gripes nessa época do ano
suplementação com vitamina D se faz necessária, por
isso, uma conversa com o geriatra é necessária”,
aconselha a médica.
Aquelas pessoas que tem diculdades de tomar água
devem car mais atentos durante o inverno, já que a
sensação de sede é menor no tempo mais frio. “O idoso
tende a não beber muita água, portanto atenção na
hidratação é importante. É necessário lhe oferecer, no
mínimo, 1 litro e meio de água por dia para o bom
funcionamento do organismo”.

Foto: JLSiqueira Almt

Como melhorar a imunidade durante o inverno
A médica explica que, para manter uma boa imunidade
deve-se adotar hábitos mais saudáveis. “É fundamental
adotar hábitos saudáveis de alimentação e hidratar as
mucosas nasais com solução siológica para evitar
irritações”, fala a médica.
No caso dos idosos, devem se manter hidratados e
aquecidos principalmente nas extremidades do corpo,
evitando a “friagem” mesmo dentro de casa. Deixar os
ambientes bem ventilados, pele sempre hidratada com
hidratantes corporais e realizar banhos mais rápidos,
preferencialmente no período da tarde.

Atividade física no inverno
Não é porque o tempo está mais frio que as pessoas
devem parar de se exercitar. Os exercícios físicos devem
ser feitos regularmente no inverno como pilates,
caminhadas, yoga, musculação orientada e exercícios
aeróbicos de baixo impacto.
Eliane faz uma orientação sobre as alterações no
comportamento do idoso. “Atenção a qualquer alteração
no comportamento do idoso como confusão mental,
febre, calafrios ou diculdade respiratória que devem ser
informadas ao médico com rapidez”.

A friagem deve ser evitada mesmo dentro de casa

Foto: Guardiões de Vidas

Durante os meses de inverno, muitas pessoas sofrem
para se adaptar com os dias mais frios. Morando em
cidades em que a temperatura facilmente chega aos 30º
durante o verão, é preciso tomar os devidos cuidados
para se proteger e passar a estação fria longe das doenças
de inverno.
As doenças mais comuns no inverno são: resfriados,
gripe, pneumonia, rinite, asma brônquica e otite. A
médica geriatra da Apevo, Eliane Ruzzante, passa
algumas orientações para prevenir o surgimento dessas
doenças e diz que a prevenção maior está relacionada às
doenças respiratórias transmissíveis como resfriados e
gripes principalmente em idosos e crianças por terem
seu sistema imune mais fragilizado.
“Evitar ambientes fechados e principalmente se
vacinarem contra o vírus Inuenza que está disponível na
rede privada e pública para as pessoas acima de seis
meses são cuidados importantes. Sempre lavar as mãos
com água e sabão ou solução de álcool 70% e cobrir a
boca e o nariz ao espirrar ou tossir”, orienta.

O banho de sol melhora a qualidade do sono

Sol e água
Os idosos não devem se esquecer de tomar sol
diariamente. Esse hábito promove a sensação de bemestar e ajuda na saúde do organismo. “O banho de sol é
importante para o idoso, mas mesmo assim às vezes a
A médica geriatra da Apevo: Eliane Ruzzante

Em julho, vacinação contra Covid e Influenza segue em Votorantim
Durante o mês de julho, a população de Votorantim
poderá ser vacinada contra a Covid-19 e a gripe Inuenza.
A Secretaria de Saúde da cidade está seguindo o
calendário do Ministério da Saúde e, até o fechamento da
edição, poderiam se vacinar contra a Covid-19 desde a 1ª
dose até a 4ª dose para a população de 40 anos ou mais.
A vacinação está sendo realizada nas 15 Unidades Básicas
de Saúde (UBS) e Estratégias de Saúde da Família (ESF) da
cidade.

A campanha nacional contra gripe Inuenza que começou
no dia 4 de abril e iria terminar em 24 de junho, foi
prorrogada em Votorantim para todas as faixas etárias.
A vacina da Inuenza pode ser aplicada a partir dos seis
meses de idade e está disponível até acabarem os
estoques nas UBSs da cidade, das 7h às 15h.

Foto: Daniel Castellano - SMCS

Gripe Inuenza

Vacina contra a Inuenza está disponível para todos as faixas etárias

Foto: Revista Isto É

Votorantim cria Sala de Situação de Risco de Arboviroses

Mosquito Aedes aegypit transmite doenças como dengue, zika e chikungunya

A Prefeitura de Votorantim criou uma Sala de Situação de
Risco de Arboviroses. A primeira reunião aconteceu na
manhã do dia 30 de maio, com o objetivo de traçar um
plano de contingência para o ano dengue, que começa em
julho de 2022 e termina em junho de 2023.
A segunda reunião ocorreu no dia 15 de junho e teve
como objetivo apresentar as propostas de contribuição
das respectivas secretarias para as ações de combate a
arbovirose. As propostas serão discutidas e alinhadas
para a composição do Plano de Contingência para o
enfrentamento das Arboviroses Urbanas.
A Sala de Situação de Risco é composta por equipes da

Secretaria de Saúde, da Vigilância Epidemiológica, do
Centro de Controle de Zoonoses, da Vigilância em
Saúde, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Meio
Ambiente, da Secretaria de Serviços Públicos, da
Secretaria de Planejamento e do Departamento de
Comunicação.
Em 2015, Votorantim sofreu uma epidemia de dengue
com mais de 1600 pessoas positivadas, trazendo
consequências negativas para a população. Isso também
impactou bastante a rede de assistência em saúde, que
teve de readequar todo o seu espaço de atendimento
para dar conta da demanda.

“Academia do Cérebro” tem início dia 4 de julho na Apevo
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.

e podem ser feitas na recepção da Apevo até dia 01 de
julho. Valores:
Ÿ Associados: R$ 80,00
Ÿ Não associados: R$ 120,00

Sobre as aulas

Alunos passam por diversas etapas no exercício para a 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 os 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 segunda-feiras do mês de julho e
agosto (8 encontros), das 19h às 20h. “Nos reuniremos
para estimular e treinar a memória, atenção, raciocínio,

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
g e r a l
d o
s e u
funcionamento cognitivo,
aumentar a socialização, a
qualidade de vida, a
autoestima e também
otimizar funções
cognitivas especícas,
como a memória.
“O curso é uma
oportunidade para as
pessoas cuidarem da saúde
da mente, pois
independente da idade, o
dia a dia necessita da boa
memória e plena vitalidade
do cérebro”, disse Paola.
As matrículas estão abertas

Serão 8 encontros, divididos entre os meses de julho e
agosto. Mais informações podem ser obtidas na sede da
Apevo, pelo telefone (15) 3243-2410. A associação ca na
rua Antônio Fernandes, 50 - Centro.

14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue
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Sorteio

“Vale doce” está entre os brindes do tradicional sorteio da Apevo
(óculos de sol da Óticas Único); Kelli Rodrigues (limpeza
dentária da GouOdonto); Irineu Garcia Blanco
(parmegiana do restaurante Salles); José da Silva (refeição
para duas pessoas do restaurante Aroma e Sabor); Sônia
dos Santos Benedetti (limpeza de pele da Apevo Saúde);
Brazilio Rodrigues (sessão com a podóloga da Apevo
Saúde); Elena Amaral de Oliveira (massagem terapêutica
da Apevo Saúde); Ana Neuza Vanni (depilação no Studio
A - Apevo) e Antônio Pinto da Silva (corte de cabelo no
Studio A - Apevo)
Conra os contemplados do mês e participe!

No mês de junho, 13 pessoas foram premiadas no sorteio
tradicional, realizado mensalmente pela Apevo. José
Carlos Ribeiro foi o ganhador do “vale doce”, da
Docelinho. O associado cou muito feliz de ter ganhado e
disse que já costuma fazer compras na loja. “Adorei o
prêmio. Vou levar doce para toda a família”.
Além dele, outras 12 pessoas foram contempladas: Lídia
Maria Ferreira (kit de beleza da Amore Cosméticos);
Maria Augusta Puentedura (almoço para duas pessoas do
restaurante Tempero Manero); Rosana Soares (limpeza
dentária da OdontoClinic); Maria Aparecida Jerônimo

José Carlos Ribeiro - Vale Doce Docelinho

Aldemir Soares - Limpeza Dentária Odontoclinic

Ana Neuza Vanni - Vale Depilação

Antônio Pinto da Silva - Corte de Cabelo Studio A

Brazilio Rodrigues - Vale Sessão com a Podóloga

Elena Amaral de Oliveira - Vale Massagem Terapêutica

Irineu Garcia Blanco - Vale Parmegiana do Restaurante Salles

José Carlos Ferreira (Apevo) e Maria Aparecida Jeronimo - Óculos de Sol

José da Silva - Vale Refeição para 2 pessoas Aroma e Sabor

Lidia Maria Ferreira - Kit de Beleza Amore Cosméticos

Maria Augusta Puentedura - Almoço no Restaurante Tempero Manero

Sônia Benedetti - Limpeza de Pele Apevo Saúde

Kelli Rodrigues Henrique - Vale Limpeza Dentária Gou Odonto

Cidade em Foco

Quase 500 mil pessoas passaram pela 105ª edição da
Festa Junina de Votorantim durante os 20 dias de
programação. O evento que movimentou 15 milhões de
reais, foi realizado entre 25 de maio e 19 de junho, na
Praça de Eventos Lecy de Campos.
A festa, promovida pela Viva+ Entretenimento, em
parceria com o Fundo Social de Solidariedade de
Votorantim e com o apoio da Prefeitura de Votorantim,
superou a expectativa de público em quase 100 mil
pessoas. Na última edição, realizada há dois anos, em
2019, recebeu mais de 400 mil pessoas.
Em 2022, o evento movimentou mais de R$ 15 milhões na
economia local, entre os setores de hotelaria,
alimentação, transporte, comércio e serviços. Entre os
artistas que se apresentaram estavam Jorge e Mateus,

Ucrânia conheceram o recinto da festa. Durante a visita,
as famílias puderam se divertir nos brinquedos e saborear
os pratos típicos gratuitamente.
Já no dia 8 de junho, foi promovida a "Quarta da Inclusão",
quando pessoas com deciência (PcD) de qualquer faixa
etária tiveram direito de brincar nos brinquedos do
parque de diversões durante um período.
Além disso, o evento retomou neste ano a ação que
recebe milhares de alunos da rede municipal de ensino
para manhãs e tardes de diversão no parque.

Foto: Festa Junina de Votorantim

Ação Hora da Inclusão recebeu recorde de público

Nando Reis, Luan Santana, Henrique e Juliano, Raça
Negra, Gusttavo Lima, Barões da Pisadinha e Alok. As
pessoas com deciência (PcD) não pagaram entrada e
tiveram um espaço exclusivo na Área VIP.
A praça de alimentação trouxe barracas de comidas e
bebidas típicas juninas e, novamente, teve parte delas
ocupada por 15 entidades benecentes que atuam no
município. Além disso, a Associação Votorantinense de
Amparo ao Menor (Avam) realizou o seu tradicional
show de prêmios.
A Festa Junina de Votorantim contou também com
sorteio de carro zero quilômetro, quadrilha, atrações
exclusivas para o público infantil e um palco externo para
artistas locais, além de um parque de diversões a céu
aberto, que trouxe atrações para toda a família.
Pensando na segurança do público, prossionais
treinados circularam por todo o espaço da festa, que
contou ainda com um amplo circuito de câmeras de
monitoramento.

Tradicional quadrilha junina foi apresentada no primeiro dia da festa

Ações de inclusão
Várias ações sociais foram promovidas durante a festa,
como a "Hora do Silêncio", que desligou o som ambiente
do evento e as músicas dos brinquedos do parque no dia
1º de junho para receber os visitantes que possuem o
Transtorno do Espectro do Autismo, com o objetivo de
diminuir os estímulos sensoriais.
Em seguida, no dia 5 de junho, 17 pessoas de quatro
famílias de refugiados da guerra da Rússia contra a

Foto: Festa Junina de Votorantim

Foto: Danylo Marttins

Festa Junina recebe 500 mil pessoas e movimenta 15 milhões de reais

Show da dupla Henrique e Juliano foi um dos mais aguardados pelo público
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Foto: Natashas Kitchen

Chowder de Milho Verde: opção saborosa e nutritiva para os dias frios

Os dias mais frios pedem comidas mais quentinhas e
saborosas. Nessa época, as sopas são as estrelas da
estação e são oferecidas em bares, restaurantes e
supermercados. Além de oferecer uma variedade

BELLA FIGURA
Tipo: livro
Sinopse: Um ano em Florença mudou a vida de
Kamin Mohammadi, lhe deu instrumentos para se abrir
para novas possibilidades e adquirir a graça da bella gura,
o estilo de vida italiano que, entre outras dicas, orienta
você a: Ter prazer enquanto come, sorrir mais e com
sinceridade, buscar a natureza, caminhar de cabeça
erguida e conservar uma postura elegante, manter a
forma sem academias,
desacelerar e amar a si mesma.
No livro, autora consegue
transportar os leitores para
Florença através de uma
descrição tão minuciosa que é
possível sentir os aromas,
enxergar as cores, os detalhes da
arquitetura e toda a vida da
cidade.
Onde comprar: R$ 37,30 na
Amazon (Valor visto no dia 03/06)

enorme de sabores que agradam aos mais exigentes
paladares, elas também ajudam a manter o organismo
bem nutrido.
A receita que separamos é uma sopa de origem francesa:
Chowder de Milho Verde. Chowders são sopas fortes e
nutritivas e seu nome vem da palavra chaudiére
(caldeirão). A receita é de fácil preparo e rende até 4
porções.
Conra o passo a passo dessa receita. Se você preparar o
prato, nos marque no Instagram: @ApevoOcial ou
envie uma foto no e-mail: com.apevo@gmail.com.
Ingredientes:
2 colheres (sopa) manteiga ou margarina
1 colher (sopa) farinha de trigo
1 colher (sopa) páprica
250 gramas de batatas descascadas e picadas
1 talo de salsão picado
1 cubo de caldo de galinha
½ cebola picada
1 xícara (chá) água

ELVIS
Tipo: lme
Sinopse: A cinebiograa de Elvis Presley
acompanhará décadas da vida do artista e sua ascensão à
fama, a partir do relacionamento do cantor com seu
controlador empresário "Colonel" Tom Parker. A história
mergulha na dinâmica entre o cantor e seu empresário
por mais de 20 anos em parceria, usando a paisagem dos
EUA em constante evolução e a perda da inocência de
Elvis ao longo dos anos como cantor. No meio de sua
jornada e carreira, Elvis encontrará Priscilla Presley, fonte
de sua inspiração e uma das pessoas mais importantes de
sua vida. O elenco do lme é formado por Austin Butler,
Tom Hanks e Olivia DeJonge.
Onde assistir: 14 de julho, nos cinemas brasileiros.

O Dia Mundial do Rock é comemorado anualmente em
13 de julho no Brasil. Esta data é uma homenagem ao
estilo musical do Rock n' Roll, que revolucionou a música
e o comportamento social da juventude na segunda
metade do século XX.
Os grupos de rock, geralmente, são formados por um
cantor, um baixista, um ou dois guitarristas e um
baterista. Mesmo sendo conhecida por Dia Mundial do
Rock, esta data é comemorada especialmente no Brasil,
graças a uma campanha promovida por duas rádios
paulistas em 1990 que consagraram o dia 13 de julho
como Dia do Rock.
Origem do Dia Mundial do Rock
Em 13 de julho de 1985, houve um grande evento
chamado Live Aid, um show simultâneo em Londres, na
Inglaterra, e na Filadéla, nos Estados Unidos. O
objetivo principal era conscientizar a população mundial
sobre a drástica pobreza e a fome na Etiópia.
O evento contou com a apresentação de renomados
artistas e grupos de rock da época, como The Who,
Status Quo, Led Zeppelin, Dire Straits, Madonna,
Queen, Joan Baez, David Bowie, BB King, Rolling
Stones, Sting, Scorpions, U2, Paul McCartney, Phil

Collins (que tocou na Inglaterra e nos EUA), Eric
Clapton, Black Sabbath, entre outros.
O show foi transmitido ao vivo para diversos países. Na
ocasião, o cantor e baterista Phil Collins sugeriu que o
dia 13 de julho fosse lembrando como Dia Mundial do
Rock.
Dia dos Avós
Em 2021 foi comemorado o 1.º Dia Mundial dos Avós e
dos Idosos. Essa data foi instituída pelo Papa Francisco e
passou a ser comemorada todos os anos no dia 26 de
julho.
A data é comemorada porque no mesmo dia são
lembrados o Dia de Santa Ana e de São Joaquim, que
eram os pais da Virgem Maria e avós de Jesus Cristo,
considerados pela Igreja Católica os padroeiros de
todos os avós.
Antes de instituírem essa data, o dia 26 de julho era um
dia dedicado apenas aos santos, sem destacar a
homenagem aos avós. Dona Aninha, cujo nome era Ana
Elisa Couto (1926-2007), foi uma senhora portuguesa
que tinha 6 netos. Durante quase 20 anos reivindicou a
instituição de uma data comemorativa para os avós. A
data foi instituída em Portugal, pela Assembleia da
República em 2003.ealizam esta festa, mas o fazem no
dia 12 de julho.

Foto: Denise Claro

Foto: Gazeta do Povo

Dia Mundial do Rock

Avós são lembrados no dia 26 de julho

Modo de Preparo:
Derreta a manteiga, adicione a farinha de trigo e a
páprica, mexendo sempre.
Acrescente as batatas, o salsão, a cebola, o caldo de
galinha e a água.
Deixe cozinhar até os legumes carem macios.
Adicione o milho verde e mais água se for necessário
Deixe cozinhar até amaciar.
Acrescente o creme de leite e sirva a seguir, salpicando a
salsa.
Dica: frite bacon em cubinhos, tire o excesso da
gordura com papel toalha e reserve. Coloque na mesa
junto com um potinho de queijo ralado para quem
quiser se servir.

Em junho: Dia Mundial do Rock e Dia dos Avós

Beatles: eternos representantes do Rock

2 xícaras (chá) creme de leite
1 lata de milho verde escorrido
Salsa para polvilhar

DOCES MAGNÓLIAS
Tipo: série
Sinopse: A produção é baseada na série de
romances de Sherryl Woods e se concentra em três
mulheres da Carolina do Sul - Maddie (JoAnna Garcia
Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) e Helen (Heather
Headley), melhores amigas desde o colegial e que juntas
vivem as complexidades do romance, carreira e família.
Depois de se divorciar, Maddie sente que precisa de um
recomeço. Ela quer começar o próprio negócio e se junta
as amigas para abrir um SPA chamado Doce Magnólias.
Apesar do estilo de cidade pequena e calma, a série
envolve os telespectadores ao apresentar mais dos
personagens e tudo que eles vão construindo com o
tempo, se mostrando mais adulta e interessante.
Onde assistir: Netix, aplicativo por assinatura.

Férias de julho: brincadeiras
entre avós e netos
Não tem nada mais gostoso do que as memórias criadas
entre avós e netos. E nada melhor do que aproveitar as
férias de julho para fortalecer esses laços, com atividades
diferentes e que são benécas tanto para a saúde física
quando para a saúde mental.
Conra as atividades que separamos e aproveite o tempo
para soltar a imaginação e criar ainda mais memórias!
• Cantar músicas de roda: As músicas de roda são
passadas de geração em geração e são ótimas atividades
para avós e netos fazerem juntos.
Para iniciar a brincadeira, basta dar as mãos e soltar a
imaginação — anal, além de ensinar o pequeno a cantar
a s m ú s i c a s , é p o s s í vel i n ven ta r c o r eo gr a  a s
(movimentar-se, girar, mexer as mãos, os braços ou as
pernas) e tentar fazer os gestos ao mesmo tempo.
• Plantar mudinhas em um jardim: Essa é uma
atividade que proporciona o ensino dos cuidados e o
respeito com o meio ambiente, além da diversão de
mexer na terra e criar esse vínculo especial, pois juntos
acompanharão o desenvolvimento e crescimento dela.
• Desenhar: Materiais como giz de cera, lápis de cor,
cola colorida, glitter, papéis, cartolina e tintas são muito
bem-vindos. O importante é estimular a criatividade e
aproveitar a energia dos pequenos.
Uma forma de brincar com os netos é usar as mãos como
pincel. Faça desenhos, junto com as crianças, usando
apenas as
mãos e tintas
coloridas —
não se esqueça
de separar
r o u p a s
adequadas
para esse
momento.
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Apevo Acontece

Diretor Daniel Sentelhas retorna ao trabalho na Apevo

Daniel Sentelhas está feliz pelo retorno à Apevo

O presidente afastado por licença médica da Apevo,
Daniel Sentelhas, retornou ao trabalho na associação na
manhã do dia 13 de junho. Por enquanto, ele irá trabalhar
de segunda a sexta-feira, em meio período. “Estou muito
feliz em retornar. Parabenizo todos os funcionários pelo
excelente trabalho que realizaram enquanto eu estava me
recuperando. Nesse momento vou me adaptar e me
informar sobre todos os assuntos da associação”, disse.
O presidente interino da Apevo – José Carlos Ferreira,
arma que a Apevo está animada com o retorno de
Daniel. “Será de grande melhora para a saúde dele, que
aos poucos esteja retornando para a associação e
exercendo seu papel. E para nós, diretores e
colaboradores, é uma alegria tê-lo em nosso convívio
novamente”.

Coral da Apevo está com vagas abertas para o segundo semestre
O Coral da Apevo está com matrículas abertas para as
aulas do segundo semestre. As aulas ministradas pelo
professor Luís Gustavo Laureano ocorrem às segundasfeiras, das 15h às 17h. As inscrições estão abertas para os
interessados acima de 18 anos, com ou sem experiência
musical.
O Coral tem o objetivo de despertar talentos e oferecer
treinamento vocal a cantores amadores, com ou sem
experiência, resultando em qualidade de vida, e propicia
ao aluno participante, dentre outros benefícios: melhora
na comunicação, espírito de equipe, motivação,
liderança, disciplina, solidariedade e união, criatividade,
prevenção de doenças, lazer ativo e cultura.
A orientação aos interessados em participar do Coral é
que devem estar vacinadas com pelo menos as duas
doses da vacina, pois todos os alunos do grupo estão
vacinados e o público é formado - na maioria - por idosos.
Pessoas que não são associados podem fazer uma aula
experimental, mas para dar sequência na atividade,

devem se associar. Inscrições e informações na sede da
Apevo, localizada na Rua Antônio Fernandes, 50 –
Centro de Votorantim. Telefones (15) 3243-2410 ou (15)
3353-8080.

Associados podem realizar pagamentos
de serviços da Apevo via PIX
Com o objetivo de facilitar o dia a dia dos associados,
agora é possível fazer pagamentos dos diversos serviços
oferecidos pela Apevo, via PIX. A ação foi tomada para
facilitar o cotidiano das pessoas que tem diculdades de
ir até a associação ou de quem precisa realizar um
pagamento com urgência.
Pagamentos como mensalidades, excursões e outros
serviços, podem ser feitos via PIX pelo associado. Para
realizar o pagamento é preciso entrar em contato pelo
Whats App da associação pelo número (15) 991733316.

Apevo oferece promoção semestral
para os associados
Com o objetivo de agradecer aos associados que
realizam o pagamento em dia da mensalidade, no mês
de julho está aberta a promoção de semestralidade.
Com a promoção, o associado paga R$90 – equivalente
a cinco parcelas e ganha uma, quitando as mensalidades
de 2022. O pagamento pode ser feito na associação ou
via PIX, com atendimento WhatsApp, pelo número
(15) 99173-3316. A associação ca localizada na rua
Antônio Fernandes – 50 – Centro de Votorantim.

Apevo dá início à campanha de agasalho

Canto Coral traz inúmeros benefícios aos alunos

Apevo realiza a terceira edição da “Manhã de Saúde”
Os associados foram atendidos pelos enfermeiros
Guilherme Huggler e Ivan Fernando. Segundo os
enfermeiros, a glicemia e a pressão da maioria das
pessoas estavam com bons níveis. “Algumas pessoas
estavam com a glicemia elevada, mas tinham tomado café
da manhã antes de ir. As pessoas atendidas gostaram do
atendimento e pretendem voltar em julho”, disse
Guilherme.

A Apevo deu início no mês
de julho a uma campanha
de agasalhos e cobertores.
Também são recebidas
peças de roupa em geral. A
arrecadação será feita até o
dia 30 de julho e, conforme
a chegada dos donativos, a
associação fará a entrega
em bairros carentes da
cidade.
Para fazer a sua doação é
preciso ir até a sede da
Apevo - na rua Antônio
Fernandes - 50, centro de
Votorantim. Telefone (15)
3243-2410.
Caixa de coleta da Apevo

Próxima edição
Associados marcaram presença na ação mensal

A Apevo promoveu, na manhã do dia 21 de junho, a
terceira edição da “Manhã de Saúde”, de testes de saúde
em parceria com a Farma Jataí. A ação foi realizada no
salão de eventos da associação e recebeu cerca de 30
pessoas.

A próxima edição da “Manhã de Saúde” será realizada no
dia 19 de julho (terça-feira). O atendimento será feito
por ordem de chegada. As pessoas que forem realizar
teste de glicemia devem estar em jejum. Nos casos em
que vericarem alguma alteração na pressão ou no teste
glicêmico, os associados serão orientados a procurarem
atendimento médico.

Apevo promove “Baile de Inverno” em seu salão de eventos
Vamos bailar ao som de música boa? Após o sucesso do
“Baile de Outono”, realizado no mês de maio, uma nova
edição do evento está sendo programada para o dia 9 de
julho.
O “Baile de Inverno”, organizado pelo professor Josué
Araújo (Josuka) - em parceria com a Apevo, será
realizado a partir das 21h no salão de eventos da Apevo.
A animação da festa cará por conta da Banda Medida
Certa.
A entrada do baile custa R$ 25 para associados e R$ 30
para não associados.

Os ingressos são
vendidos na associação
localizada na rua Antônio
Fernandes, 50 ou pelo
telefone (15) 3243-2410.
Ta m b é m p o d e m s e r
adquiridos com Josuka
pelo telefone (15) 996551237, Érica (15) 996338146 ou Márcia Bosco
(15) 99785-0302.

O aniversariante Fred David

Festa de Bom Jesus de Iguape será
realizada entre 28 de julho e 6 de agosto

Baile realizado em maio de 2022

Unidade de Saúde Apevo oferece massagem corporal com eletrodos
melhora na qualidade de vida. É bom para vários tipos de
dores como pós-cirurgia, pós-trauma, no tratamento das
sequelas do Covid-19, pacientes que sofrem
frequentemente de dores na coluna e dores
musculares”.
Cada sessão do tratamento tem duração de 1h30 e a
prossional recomenda que o paciente faça de 5 a 6
sessões. O tratamento é realizado às terças, quartas e
quintas-feiras, por meio de agendamento. A Unidade de
Saúde Apevo ca na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro de
Votorantim. Informações podem ser obtidas pelo
telefone (15) 3353-9800.

A massagem é realizada com eletrodos que produzem vibração

Para auxiliar na melhora daqueles que sofrem com dores
e desconfortos musculares, a Unidade de Saúde Apevo
oferece a massagem corporal com eletrodos. O
tratamento é realizado pela técnica em estética e
anestesia Maria Auxiliadora Baraúna.
Segundo a prossional, o aparelho realiza vibrações que
acentuam a dor do paciente. “É um tratamento para os
nervos. A massagem corporal com eletrodos ajuda a
eliminar a dor e o desconforto do paciente trazendo uma

Quem completou
idade nova no dia 13
de junho foi o
associado Fred
David. A data foi
comemorada com
amigos e familiares.
A Apevo te deseja
muitas felicidades e
muitos anos de vida!

Aparelhos utilizados durante a massagem

Será realizada entre os dias 28 de julho a 6 de agosto, a
tradicional Festa de Bom Jesus de Iguape de 2022,
considerado o segundo maior evento religioso do
Estado de São Paulo. A organização do evento convida
os romeiros e devotos a participarem das festividades e
também da comemoração dos 375 anos do encontro
da imagem do Senhor Bom Jesus. O Santuário Senhor
Bom Jesus de Iguape, localizado no interior de São
Paulo, foi agraciado pela Santa Sé com os privilégios de
um Ano Jubilar Extraordinário.
Romeiros e devotos que visitarem a Basílica do Senhor
Bom Jesus poderão obter indulgências plenárias,
seguindo as usuais condições estabelecidas pela
Penitenciaria Apostólica.
Durante a festa que costuma reunir pessoas de vários
lugares do Brasil,
inclusive de
t u r i s t a s
associados da
Apevo, serão
realizadas
celebrações
religiosas como
novenas e missas.
Em 2021 foi
realizada somente
a programação
religiosa da festa
d e v i d o
à
pandemia do
Programação da festa
coronavírus.

