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Palavra do Presidente

Diretoria atuante rende bons frutos aos associados
Prezados associados e leitores em geral. Momento para
falarmos sobre a adequação dos custos nos três primeiros
anos de nossa gestão.
Nos primeiros meses do primeiro ano de nosso
exercício, foi feito o estudo para a redução de custos em
geral. Iniciamos com ajustamentos nos custos de
telefonia, serviços de terceiros, redução na tiragem do
jornal e veículos de propriedade da Apevo.
Quanto à telefonia, reduzimos o número de aparelhos e
consequentemente o custo mensal e a renegociação do
contrato.
Para os veículos, reduzimos de dois automóveis para um e
ainda com uma redução drástica na utilização e nos gastos
com combustível e outras despesas.
Também alinhados ao tema, o quadro funcional, que
passou por uma adequação com redução na folha de
pagamentos e encargos, sem prejuízo para a realização
dos serviços em geral.
Outros tópicos relevantes nesse processo: nenhum
membro da atual diretoria conta plano de saúde

patrocinado pela associação - inclusive para dependentes,
assim como a participação em viagens e permanência na
pousada na Ilha Comprida, tendo os mesmos custos
cobrados para os associados em geral.
Desta forma, conseguimos elevar o índice de receitas em
patamares que nos possibilitam criar novos investimentos
em atendimentos aos associados, apesar das turbulências
do mercado por conta da pandemia, que nos causaram
grandes perdas de receitas nas unidades de negócios, tais
como excursões, locação do salão social, ocupação dos
apartamentos da pousada da Ilha Comprida e salão de
beleza.
Devido a implementação do Programa de Redução de
Custos, foi possível a obtenção de resultados positivos
para a nossa associação. Todo esse trabalho tem como
nalidade mostrar aos associados que, mesmo em um
período tão complexo pelo qual passamos devido à
pandemia, não fugimos da nossa proposta de oferecer
uma associação com menos gastos e mais benefícios. A
transparência é ponto importante em toda essa

caminhada e não abrimos mão de apresentar aos nossos
associados e leitores o que nos cabe fazer: um trabalho
sério em equipe, em prol daqueles que nos conaram
seus votos.
Um abraço!

José Carlos Ferreira
Presidente Interino da Apevo

Artigos
Programa de Redução de Custos: meta alcançada pela atual diretoria

Idair Carlos Modesto

Queridos associados da Apevo: quando iniciamos nossa
gestão (de 2019 a 2022), na segunda quinzena de
fevereiro de 2019, não tínhamos conhecimentos
detalhados das atividades das unidades de negócios da
associação com referência às receitas, despesas e
investimentos em andamento iniciado na gestão anterior
(como por exemplo, a pousada de Ilha Comprida).
Todos as contas de despesas, receitas e investimentos
foram analisadas detalhadamente dentro de processos
internos, procurando oportunidades de redução de
custos. Desse modo, buscamos encontrar onde estavam
as deciências, desperdícios e tudo que não agregam
valor para a Apevo.
Após a conclusão das análises, muitas contas de despesas
foram reduzidas ou eliminadas totalmente. A exemplo
disso estão as contas de despesas com serviços de
terceiros, tiragem de jornal, veículos, telefone/Internet,
plano de saúde concedida a diretores, associação da
Apevo na Confederação, estúdio de TV da Apevo, ajuste
do quadro de funcionários, eventos (Academia de
Letras), pois nessas contas observamos maiores
oportunidades para implementarmos o programa de
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“Redução de Custos”.
Elaboramos cenário para mostrar aos associados as
principais contas que foram reduzidas com obtenção
substancial de economia. Para o estudo do cenário foi
considerado o exercício contábil do ano de 2018, último
ano da gestão anterior. Nos cenários, mostramos o
continuísmo com incremento das despesas baseadas em
índices IBGE (IPCA) e índice de reajuste de planos de
saúde, nos cenários denominados de “Antes”.
O “Antes” comparamos com os resultados realizados no
período contábil dos anos de 2019, 2020 e 2021, nos
cenários denominados de “Depois”. A comparação do
Antes versus o Depois, mostra a economia obtida com as
ações tomadas.
Nesta edição, mostraremos os resultados obtidos com o
programa de redução de custos com tabelas (memória de
cálculo) e seus grácos correspondentes para: Despesas
com Serviços de Terceiros; Despesas com Tiragem de
Jornal; Despesas com veículos; Despesas com
telefone/Internet; Despesas com Plano de Saúde de
Diretores e Resumo das economias totalizado.
Estarei disponível para esclarecer os associados que
tiverem dúvidas do que foi
relatado, convidando-os a
virem até a Apevo para um
esclarecimento com maior
riqueza de detalhes no que
se refere às ações
implementadas.
Duas gestões sempre irão
se divergir em resultados,
mas nós implementamos a
de maior eciência e isso
fez toda a diferença!
Um forte abraço

Distribuição gratuita
Jornalista Responsável: Luciane Fogaça (MTB 25.042)
Textos: Luciane Fogaça e Aline Acquaviva
Artes e Diagramação: Thaís Marques
Departamento Comercial: Thaís Marques

Idair Carlos Modesto
Diretor Tesoureiro da Apevo

As reportagens são de responsabilidade dos autores. As colunas, artigos e
editoriais são de responsabilidade dos autores. As informações contidas nos
anúncios são de responsabilidades dos anunciantes.
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Animação marca Festa Julina dos alunos do Coral e da Apevo Vida
Para festejar as tradições das festas que acontecem por
todo o Brasil nos meses de junho e julho, os professores
Luís Gustavo Laureano e Márcio Antônio da Silva se
juntaram para fazer uma festa para os alunos do Canto
Coral e da Apevo Vida.

O “arraiá” aconteceu no dia 1º de julho e reuniu alunos
das atividades, professores e diretores da Apevo. A
animação tomou conta do salão de eventos da Apevo.
Todos estavam caracterizados e a divertida noite teve
como atrativos as deliciosas comidas típicas, quadrilha,

dança das cadeiras e outras atividades que foram
realizadas no salão decorado para a noite
Os participantes se divertiram bastante e já pediram para
a festa ser realizada novamente no próximo ano. Conra
os registros:

A animação dos participantes da dança das cadeiras

A dança da cadeira foi uma das atrações da festa julina

A festa julina foi marcada por muita alegria

A tradicional quadrilha animou a festa julina

A turma reunida posa para a foto

Ana Maria Costa, Paulo Henrique Laureano, Miriam Gil e Carolina Gil

Elisabete Silveira e Bruna Arantes

Eva Lima, Neusa Vassão, Eunice Campos, Sueli Galli e Osmari Corazza

Evando Gimenes, Natália Campioni, Jeniffer Campioni

Jodir Isse, Claudete Nascimento e Eni Gonzales

Luiza Melo, Jodir Isse, Sueli Galli, Eni Gonzales e Edna Soares

Momento da foto antes do início da quadrilha

O momento de tensão quando a música está parando na dança das cadeiras

Os diretores Daniel Sentelhas e Eliseu Sentelhas

Os professores Viviane Martins, Luís Laureano e Márcio da Silva

Todos estavam caracterizados para a Festa Julina

Valéria Corazza, Maria Helena Silva, Cristiane Lopes e Jane Pedroso

Adilson Mora, Daniel Sentelhas, Márcio Jordão, Lázaro Fogaça e Evandro Gimenes
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Turismo

Cruzeiro Fluvial de Barra Bonita é destino dos turistas da Apevo
está incluso o passeio na eclusa, almoço, visita ao local
histórico do Frei Galvão, música e recreação. O
Departamento de Turismo da Apevo pretende realizar
novamente o mesmo roteiro em 2023.

Site: Magazine Zarpo

Site: Magazine Zarpo

O destino de agosto do grupo de turistas da associação é
o Cruzeiro Fluvial de Barra Bonita. O tradicional passeio
está de volta após a pausa em função da pandemia.
A linda cidade de Barra Bonita, localizada no interior de
São Paulo, ca a 232 quilômetros de Votorantim e é
conhecida pelo turismo uvial. A água do Rio Tietê na
cidade é tão limpa que é possível nadar, pescar e andar de
barco.
Cerca de 15 mil turistas por mês são atraídos pelo passeio
de eclusa. A eclusa é um elevador que leva o barco ao
nível acima do rio. A atração foi construída em 1973 e foi
a primeira atração do gênero na América Latina. A
intenção da construção era facilitar passagem dos
navegantes, transpondo o desnível do rio de 26 metros,
O passeio pelo Rio Tietê é a grande atração de Barra Bonita
que tem como causa a Usina Hidrelétrica. Os passeios
Quem deseja passar momentos agradáveis e guardar boas pela eclusa são feitos em navios que comportam até 700
lembranças ao lado da família e amigos não deve deixar de pessoas.
conferir os passeios oferecidos pelo Departamento de No dia 21 de agosto (sábado), os turistas vão se divertir no
Turismo da Apevo.
passeio que tem 5 horas e meia de duração. No pacote

A eclusa de Barra Bonita foi construída em 1973

Campos do Jordão recebeu associados da Apevo em julho
O Departamento de Turismo da Apevo realizou um
passeio, no dia 16 de julho, para a cidade de Campos do
Jordão. A cidade é uma das mais visitadas durante o
inverno pelo seu delicioso clima, seu charme e atrações
disponíveis.
O grupo de 46 turistas pôde curtir diversas atividades na

cidade. Os passeios que mais zeram sucesso foram a
Ducha de Prata – local com diversas cachoeiras e quedas
d'água articiais acessadas por decks cercados de lojinhas
de artesanato e o Pico do Itapeva – um cume que está
localizado a 35 metros de divisa de Campos do Jordão
com Pindamonhangaba e possui 2035 metros de altitude.

Os turistas destacaram o clima de inverno do local e
esperam voltar em 2023. O passeio é realizado todos os
anos pelo Departamento de Turismo da Apevo. Todos os
cliques dessa viagem estão na página do Turismo da Apevo
no Facebook (www.fb.com/TurismoApevo).

Bruna Arantes e Laerte Costa Junior

Claudineia Ferreira, Francieli Ferreira, Renata Rodrigues e Leonardo

Janete de Oliveira Mariz, Marta de Almeida e Irene Skif

Josmari da Silva, Adriana Correia, Daniela Leme, Maria Jose e Luciana Teixeira

O grupo de turistas da Apevo posa para a foto
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Saúde do homem: negligenciar o próprio cuidado pode levar a complicações
violência, principalmente no período que vai dos 18 aos
53 anos de idade.

Site: Centro de Urologia e Cirurgia Reconstrutora

O que é preciso para o envelhecimento saudável

Consultas médicas anuais são importantes para o controle da saúde

A falta de cuidados que a maioria dos homens tem com a
própria saúde infelizmente é uma triste realidade. São
pessoas de diversas idades que só recorrem ao serviço de
saúde quando estão sofrendo com os sinais de um
problema mais sério.
O médico urologista da Apevo - Fábio Oliveira de Souza,
explica que o Brasil enfrenta uma questão cultural muito
grande. “Os homens são considerados provedores da
família e acham que a doença vai impedi-los de trabalhar e
deixam para procurar por atendimento quando a doença
já está instalada e no seu estado mais agravado”.
O médico arma também que há um certo preconceito
por parte dos homens em casos mais especícos. “Existe
certo preconceito contra a prevenção do câncer de
próstata, que por maior que seja a divulgação de sua
importância, eles só procuram o serviço básico de saúde
tardiamente”, comenta.
Para o médico, não existe meio termo em relação aos
cuidados do homem com a saúde. “Existem os que são
excessivamente preocupados - que é uma grande minoria
- ou os que são desligados e não se preocupam com nada.
“A maioria não se preocupa nem com a saúde orgânica,
nem com a saúde mental. Poucos vão ao médico de forma
preventiva”, comenta.
Cuidados preventivos com a saúde
Anualmente os homens devem ter cuidados com a
própria saúde. Acima dos 40 anos devem fazer os exames
preventivos de rotina. “No lado urológico o exame
preventivo do câncer de próstata, principalmente nos
pacientes que tem casos na família”, alerta o médico.
Fábio informa que a ida ao médico deve ser feita até
mesmo antes dos 40 anos. “Todos deveriam fazer os
exames preventivos de doenças cardiológicas,
dislipidêmicas (relacionadas ao colesterol e triglicerídeos
elevados), pulmonares e dermatológicas. Nós sabemos
que a maioria das mortes nos homens poderiam ser
evitadas”.
Segundo o médico, doenças como cânceres de pele,
pulmão e próstata podem matar muito mais que a

Todos querem envelhecer com saúde e, para isso, é
importante que tenham hábitos saudáveis. “Sempre falo
para os pacientes que a nossa saúde é como se fosse um
banco. Você vai ter os rendimentos no futuro das
aplicações que faz hoje em dia”.
Os cuidados depois dos 50 anos devem ser com o
coração, manutenção de pressão, manutenção dos
hábitos alimentares, cuidados com a hipertensão arterial,
câncer de pele e com a atividade física. “A atividade física,
alimentação balanceada e os exames preventivos podem
prolongar um pouco mais a vida desses homens”,
comenta o médico.
Há quem imagine que a ida ao urologista deve ser apenas
para tratar problemas urológicos, mas existe um
consenso com a Sociedade Brasileira de Urologia que o
homem deve ir ao urologista para tratar da saúde como
um todo. “A ida ao urologista vai além de ver os possíveis
problemas urológicos, mas o tratamento de pressão,
cardíaco, diabetes e outras doenças que podem interferir
na saúde do homem”, explica o médico.
Saúde mental e sua importância
Depois do surgimento da Covid-19, houve certa ênfase à
saúde mental, pois atravessamos uma fase muito difícil em
que houve uma mudança de comportamento em relação
à medicina e a convivência entre as pessoas.
“Nesse período, aumentou bastante o número de
pacientes com depressão e esquizofrenia. É o que
falamos: corpo são e mente sã. Hoje em dia, a maioria das
faltas e afastamentos do trabalho acontecem por doenças
de origens psiquiátricas, principalmente depressão,
síndrome do pânico, bipolaridade, transtorno obsessivo
compulsivo”, relata o médico.
A importância do cuidado com a saúde mental nos
homens é justamente para não ter consequências
irreversíveis lá na frente, mas isso não impede com que
muitos tenham resistência para fazer algum tipo de
tratamento. Você precisa tratar o organismo como um
todo. Não adianta ter a saúde orgânica se não tiver a
saúde mental.
“Já é difícil que o homem procure o médico para tratar a
parte orgânica, imagine para tratar a saúde mental. O que
vamos ouvir desse paciente é que ele não é doido, que ele
não é um paciente psiquiátrico. O maior medo é a
rotulagem que talvez inuencie no trabalho, na vida social
ou em outra atividade que ele desenvolva”, explica o
médico.
Fábio acredita que é importante desmisticar o conceito
de cuidado de saúde mental com doença psiquiátrica.

Prevenção e diagnóstico
Alguns homens acima dos 50 anos têm mais facilidade de
desenvolver doenças relacionadas à síndrome
metabólica, manifestando fatores de risco para o
aparecimento de doenças relacionadas ao fígado,
diabetes tipo 2 e aumento da diculdade em emagrecer.
“Nessa fase eles devem procurar o médico para
diagnosticar certas doenças que poderiam ser passíveis
de tratamento para evitar lá na frente um acidente
vascular cerebral, uma hipertensão arterial não
compensada, uma embolia pulmonar, uma diabetes não
compensada ou até mesmo casos mais sérios como um
AVC isquêmico ou hemorrágico”, alerta o médico.
A importância da prevenção é que ao fazer o diagnóstico
de imediato, um tratamento é iniciado para que a doença
não progrida ou para que evite ter essas consequências lá
na frente.
Os perigos da obesidade para o homem
Com uma rotina agitada e a soma de diversos fatores
negativos, a obesidade se torna um perigo para a saúde do
homem, principalmente depois dos 50 anos.
Fatores como idade, tabagismo e obesidade fazem com
que você tenha uma sobrecarga no coração, aumentando
o risco de desenvolver hipertensão arterial, aumento das
taxas de colesterol e triglicerídeos, aumento da gordura
visceral e aumento em até 7 vezes o risco de um infarto no
miocárdio como de também se ter um acidente vascular
cerebral.
“Nesses homens, principalmente obesos existe uma
preocupação já que devemos tratar o organismo como
um todo e a obesidade é um fator de risco para inúmeras
doenças, inclusive ortopédicas. Se você tem uma
sobrecarga de peso, pode afetar os joelhos, o pé e a
coluna. A obesidade precisa ser tratada como uma
doença sistêmica. Os obesos podem ter diminuição nos
níveis da testosterona. Os mais obesos podem ter
problemas articulares no joelho e na coluna. São
pacientes mais fadados a ter complicações severas lá na
frente”, naliza o médico.

O médico urologista da Apevo: Fábio Oliveira de Souza

Unidade de Saúde da Apevo tem nova responsável técnica
Desde o mês de julho, a Unidade de Saúde da Apevo tem
uma nova responsável técnica: a médica Ana Paula
Antoneli Ribeiro. O médico Fábio Oliveira de Souza era o
responsável técnico da unidade, antes da médica assumir
o posto.
Ana Paula recebeu o convite com grande surpresa, uma
vez que normalmente os médicos mais antigos da casa são
convidados para a função. “Iniciei os atendimentos na
Apevo em 2014, na psiquiatria. Fiquei surpresa, mas
recebi com grande satisfação o convite”, relata.
Essa é a primeira vez que a médica de 38 anos exerce a

função. “Como responsável técnica acredito que meu
primeiro objetivo é manter o que está sendo feito e até
onde eu sei é um trabalho muito bem feito. Nunca tive
problema algum na associação e meu objetivo é pelo
menos manter o que já está sendo realizado e trazer cada
vez mais benefícios aos associados”, comenta.
A nova responsável técnica acredita que poderá
contribuir para que cada vez mais os trabalhos sejam
oferecidos de maneira eciente aos associados. “Acredito
que com meu conhecimento e dedicação possa contribuir
para a Unidade de Saúde da Apevo evoluir cada dia mais”.
A médica Ana Paula Antoneli Ribeiro

Aulas da “Academia do Cérebro” são iniciadas na Apevo

A gerontóloga Paola de Campos explica sobre os tipos de memória

As aulas da “Academia do Cérebro" - uma parceria da
Apevo com a gerontóloga Paola de Campos, foram
iniciadas na noite do dia 4 de julho, no salão de eventos da
associação.
A associada Nanci Elaine Fogaça está participando da
atividade junto com o pai, Lázaro Nadir Fogaça, e falou
sobre o que a motivou a procurar pela atividade. “A minha
maior preocupação é meu pai. Ele está tendo muitos
esquecimentos e se perde no tempo. Ele está com 83
anos e o quadro se agravou depois que ele teve AVC, em

janeiro desse ano. Também co preocupada porque
minha mãe teve Alzheimer”, explica Nanci que também
está com episódios de esquecimentos no dia a dia.
No primeiro encontro os participantes aprenderam
sobre os diversos tipos de
memórias e também
preencheram uma cha que
será usada por Paola para
denir os exercícios de
treino durante os
encontros.
Após algumas semanas de
atividade, a gerontóloga
Paola de Campos está
animada com a evolução dos
participantes da atividade.
“Eles são muito dedicados e
estão se empenhando para
alcançar o que desejam.
Sinto que teremos
excelentes resultados no
nal de agosto”, comenta.

A atividade segue pelo período de 8 encontros semanais,
sempre com a proposta de exercitar a memória e trazer
mais autoconhecimento e maior qualidade de vida aos
participantes.

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

Sorteio mensal: Apevo presenteia mais associados em julho
Ÿ Claudinei de Andrade, ganhou uma limpeza dentária

pele,
Ÿ João Carlos Ferreira Gomes recebeu uma sessão com
a podóloga da Unidade de Saúde Apevo;
Ÿ Elvira de Oliveira Jesus ganhou uma sessão de
depilação no Salão de Beleza da Apevo - Studio A; e,
Ÿ Maria Amélia de Camargo, agraciada com um corte de
cabelo do Salão de Beleza da Apevo – Studio A.
Para concorrer, é necessário estar em dia com as
mensalidades da Apevo e depositar os cupons recebidos
na hora do pagamento na urna disposta na recepção da
entidade.

No mês de julho, 12 associados foram contemplados no
tradicional sorteio realizado mensalmente pela Apevo.
Rosalia Regina Vasques foi a ganhadora do “vale
parmegiana” do restaurante Salles. “Sou associada há
vários anos e essa é a primeira vez que ganho no sorteio
da Apevo. Fiquei muito feliz”, disse.
Além dela, outras 11 pessoas foram contempladas:
Ÿ Olinda Rodrigues Leme foi a ganhadora de um Kit de
Beleza da Amore Cosméticos;
Ÿ Ilzenir Ferreira Lima, ganhou um almoço para duas
pessoas no restaurante Tempero Manero;

Ÿ

Claudinei de Andrade - Limpeza dentária na OdontoClinic

Grace Kelly Rocha Camargo - Limpeza de pele no Studio A

Elisabete de Jesus - Depilação no Studio A

Olinda Rodrigues Leme - Kit de beleza da Amore Cosméticos

João Carlos Pedroso - Almoço no Restaurante Aroma e Sabor

Ilzenir Ferreira Lima - Almoço no Restaurante Tempero Manero

Marcelo Miranda Soares - Óculos de sol Óticas Único

Rosalia Regina Vasques - Parmegiana do Restaurante Salles

Maria Amélia de Camargo - Corte de cabelo no Studio A

João Carlos Ferreira Gomes - Sessão com a podóloga

Adão José de Oliveira - Limpeza Dentária GouOdonto

Anderson Rodrigues Leite - Vale Doce Docelinho

da OdontoClinic;
Ÿ Marcelo Miranda Soares, foi contemplado com óculos
Ÿ
Ÿ
Ÿ

de sol da Óticas Único;
Adão José de Oliveira, ganhou uma limpeza dentária
da GouOdonto;
Anderson Rodrigues Leite, foi contemplado com
doces da Docelinho;
João Carlos Pedroso, foi contemplado com refeição
para duas pessoas do restaurante Aroma e Sabor;
Grace Kelly Rocha Camargo, ganhou uma limpeza de
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Farofa de carne seca para acompanhar o churrasco de Dia dos Pais

A preparação é rápida e ca deliciosa

Arroz branco, vinagrete, pão de alho, saladas variadas e
uma deliciosa farofa são os melhores acompanhamentos

A LISTA TERMINAL
Tipo: série
Sinopse: Essa produção envolve quem assiste e
faz com que se deseje assistir todos os episódios
de uma só vez. A série conta a história de Reece – Seal da
marinha americana que precisa voltar pra casa após seu
pelotão ser emboscado. Os episódios mostram a luta do
personagem com suas memórias conitantes do evento e
perguntas sobre sua culpabilidade. No entanto, à medida

para um bom churrasco em comemoração ao Dia dos
Pais. A farofa é um item que acompanha diversos pratos
e existem várias formas de preparo. Essa delícia surgiu
entre os índios tupis-guaranis e sua invenção antecedeu
a colonização do Brasil pelos portugueses. Os
pesquisadores acreditam que esse alimento nutritivo
feito normalmente com farinha de milho ou mandioca
era usado pelos índios especialmente para satisfazerem
a fome.
A receita que separamos é uma farofa de carne seca que
ca pronta em pouco tempo e rende até duas porções.
Você pode aumentar a receita de acordo com a
quantidade de convidados.
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:
- 250 g de carne-seca desada e dessalgada
- ½ cebola fatiada no
- 1 dente de alho picado no
- 1 xícara (chá) de farinha de mandioca torrada
- 1 colher (sopa) de manteiga
- sal a gosto

que novas evidências vêm à tona, Reece descobre forças
das trevas trabalhando contra ele.
Onde assistir: Prime Video, aplicativo por assinatura

na crucial Batalha do Rio Escalda.
Onde assistir: Netix, aplicativo por assinatura.

A BATALHA ESQUECIDA
Tipo: lme
Sinopse: Essa é a escolha ideal para aqueles que
gostam de lmes de guerra. A produção
holandesa conta a história de três jovens e as suas
escolhas que são diferentes, mas tem o mesmo objetivo:
liberdade. Os personagens do lme são um piloto
britânico, um garoto holandês lutando do lado alemão e
um membro da resistência holandesa. A história se passa

Modo de Preparo:
Leve uma panela média ao fogo alto e derreta a
manteiga. Junte a cebola e abaixe o fogo para médio.
Refogue até car transparente, junte o alho e mexa até
perfumar. Adicione a carne-seca e misture bem. Deixe
dourar por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em
quando. Junte a farinha de mandioca na panela e
tempere com sal. Com uma espátula, mexa sempre até a
farinha tostar (cerca de 5 minutos). Sirva a seguir.

THE OFFICE
Tipo: série
Sinopse: Esta adaptação americana se passa em
uma empresa de papel em Scranton, Pensilvânia
e tem um estilo de documentário semelhante ao original
britânico estrelado por Ricky Gervais. Mostra a equipe da
Dunder-Mifin, que inclui personagens baseados no
original britânico (e, provavelmente, em pessoas com
quem você trabalha em seu escritório). Destaque para o
personagem Michael Scott – interpretado pelo ator Steve
Carell. A série possui 9 temporadas.
Onde assistir: Prime Video, aplicativo por assinatura.

Foto: Gazeta do Povo

Em agosto: Dia dos Pais e Dia do Folclore
Brasileiro. Essa palavra foi usada pela primeira vez no
ano 1846 pelo pesquisador britânico William John
Thoms (1803-1885), que uniu as palavras inglesas folk
(que signica “povo”) e lore (que quer dizer
“conhecimento”).
Assim, folclore ganha o signicado literal de
"conhecimento do povo" ou "aquilo que o povo faz".
O folclore no Brasil
Dia dos Pais
O Dia dos Pais é comemorado anualmente no segundo
domingo de agosto no Brasil. Nesta data, os lhos
homenageiam e agradecem aos pais toda a companhia,
suporte e carinho recebido ao longo de suas vidas.
O primeiro Dia dos Pais brasileiro foi comemorado no
dia 14 de agosto, coincidindo com o aniversário de São
José considerado o patriarca da família. Desde então,
ocializou-se homenagear os pais no segundo domingo
de agosto.
Normalmente, neste dia, os lhos presenteiam seus pais
com presentes, mensagens, beijos e abraços. E faz parte
da tradição as famílias se reunirem para o almoço de
domingo em comemoração à data.
Dia do Folclore

O Dia do Folclore Brasileiro foi denido ocialmente
através do Decreto nº 56.747, de 17 de agosto de 1965,
aprovado pelo Congresso Nacional. A partir de então,
conforme denia a lei, o dia 22 de agosto passou a ser
celebrado como o Dia do Folclore em todo o país.
A preocupação em sistematizar e divulgar o folclore
brasileiro ganhou força no começo do século XX no
Brasil. Durante a Semana de Arte Moderna, em 1922,
várias obras apresentadas tiveram como inspiração o
folclore brasileiro. Anos depois, em 1947, foi criada a
Comissão Brasileira de Folclore e, posteriormente, as
comissões
estaduais. Em
1951, o 1º
Congresso
Brasileiro de
Folclore foi
realizado.

No dia 22 de agosto é comemorado o Folclore

As tradicionais brincadeiras folclóricas
Você conhece as brincadeiras folclóricas que sobrevivem
até hoje na cultura popular? Peteca, bolinha de gude,
pião, amarelinha são algumas. Brincadeiras simples que
faziam e continuam fazendo a alegria das crianças. A dica
do Jornal da Apevo desse mês é para você escolher uma
tarde de agosto para se divertir com os pequenos com
uma brincadeira que faz parte do nosso Folclore!
Forca: Um dos jogos mais antigos entre as tradições, a
forca consiste em uma brincadeira onde o jogador tem
que acertar qual é a palavra proposta, tendo como dica o
número de letras e o tema ligado à palavra. A cada letra
errada, é desenhada uma parte do corpo do enforcado.
O jogo é concluído quando alguém acerta a palavra
secreta ou quando o número de erros forma de um
corpo completo de um boneco na forca.
Cabo de guerra: Surgida
em cerimônias e cultos, de
países como Egito, índia,
Coreia, Japão, Havaí, entre
outros, o cabo de guerra é
uma brincadeira utilizada
com uma corda. A dinâmica funciona através da
formação de dois grupos adversários. Eles desenham um
limite no chão e puxam até que alguém passe da linha
demarcada. O grupo que conseguir aplicar mais força
vence a partida.

Presentes caseiros para presentear os pais
Todo pai ama ganhar um presente, mas imagine quando
ele recebe um presente feito por seu lho? A emoção de
saber que algumas horas foram dedicadas para a
produção do presente não tem preço.
Separamos duas sugestões que podem ser feitas em casa
para presentear os papais. Escolha um e se divirta na hora
de montar.
Porta-retratos feito com pedrinhas, madeira ou
gravetos: utilize materiais naturais como pedras,
cascalhos e madeira encontrados no seu jardim para
fazer a moldura de um lindo porta-retratos. Você pode

colocar uma foto sua com seu pai ou até mesmo fazer
uma colagem com fotos de vários momentos que
curtiram juntos. Aproveite para escrever um bilhetinho
para entregar junto.
Potinhos decorados: seja com juta, tas de tecido,
pedaços de madeira, tinta e até etiquetas adesivas, uma
boa ideia para o Dia dos Pais é decorar um potinho de
vidro para o seu pai deixar sobre a mesa do escritório.
Nele, você pode colocar salgadinhos e balinhas para ele
degustar durante a tarde ou até material de escritório
como clipes, grampos, post-its, canetas, durex.
A escolha de uma embalagem bonita faz a diferença
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Apevo Acontece

Apevo realiza a quarta edição da “Manhã de Saúde”

A associada Antônia Sbrugnera participou da ação pela terceira vez

A Apevo promoveu, na manhã do dia 19 de julho, a quarta
edição da “Manhã de Saúde”, em parceria com a Farma
Jataí. A ação foi realizada no salão de eventos da
associação e pôde auxiliar os associados com teste de
aferição de pressão e glicemia.
A associada Antônia Luzia Sbrugnera participou pela
terceira vez da ação. “Fiquei muito feliz porque o meu
nível da glicemia baixou. Eu acho ótima essa ação que a
Apevo está promovendo. As pessoas precisam
aproveitar para cuidar da saúde”, comenta.
Os associados foram atendidos pelo enfermeiro Ivan
Frutuoso. Ele informou que a maioria das pessoas estava
com níveis controlados de saúde, mas uma delas estava
com os níveis bem alterados de pressão e glicemia.
“Aconselhei para que ela fosse ao pronto socorro para ser

Aulas particulares de francês são oferecidas na Apevo
Para quem deseja aprender um novo idioma, a professora
Ivete dos Santos Carvalho está oferecendo aulas de
francês na Apevo, desde o mês de abril. As aulas
particulares são realizadas nos horários de conveniência
do aluno e disponibilidade da professora. O curso está
disponível no nível básico e as matrículas estão abertas.
O valor da aula particular é cobrado por hora sendo R$ 40
para associados e R$50 para não associados. O aluno
também deve arcar com o valor dos materiais. O livro
custa R$ 170 e o caderno de exercícios custa R$ 100.
Inscrições e informações com a professora Ivete, pelo
Whats App (15) 99727-2405.

atendida. A maioria dos casos de infarto do miocárdio e
AVC acontecem no inverno. Nessa época as pessoas
precisam car mais atentas com a ingestão de água e
carboidratos”.
Próxima edição
A próxima edição da “Manhã de Saúde” será realizada no
dia 16 de agosto (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.

Coral da Apevo comemora fim do
semestre e aniversariantes do mês
No dia 11 de julho, o grupo do Canto Coral da Apevo
se reuniu para a tradicional confraternização de
encerramento do semestre. Na ocasião, cantaram
parabéns para os alunos aniversariantes de junho e
julho. O grupo, juntamente com o professor Luís
Gustavo, se reuniu na chácara de uma aluna para o
delicioso almoço.

As aulas são ministradas pela professora Ivete dos Santos Carvalho

Colônia de Férias: apenas 4 apartamentos disponíveis para o Ano Novo
30 de dezembro de 2022 até 5 de janeiro de 2023.
A colônia ca na Av. Beira Mar. Todos os apartamentos
são equipados com camas de casal, de solteiro, beliches
ou treliches, cômodas, fogões, mesas, geladeiras, microondas, armários de cozinha, vários móveis e ventiladores
de teto. Quem desejar se hospedar na colônia de férias
precisa levar roupa de cama, mesa e banho. As cozinhas
também possuem utensílios para preparação de
refeições.
O associado pode conferir os valores do pacote especial
de ano novo e tirar todas as suas dúvidas pessoalmente na
associação. Para fazer o agendamento é preciso ir até a
Fachada da Colônia de Férias da Apevo após a reforma
Apevo. A reserva só será realizada após o pagamento de
Os pacotes especiais de m de ano da Colônia de Férias 30% do valor da reserva, o qual não será devolvido em
da Apevo, em Ilha Comprida (litoral de SP), estão se caso de desistência. A Apevo está localizada na Rua
esgotando. Apenas 4 apartamentos com capacidade para Antônio Fernandes – 50, centro de Votorantim.
até 6 pessoas estão disponíveis para locação entre os dias

As aniversariantes de junho e julho do Coral da Apevo

Baile de Inverno anima o salão de eventos da Apevo
Uma nova edição do “Baile de Inverno” aconteceu na
noite do dia 9 de julho, no salão de eventos da Apevo. O
evento organizado pelo professor de dança da Apevo Josuka Araújo reuniu um animado público que pode se
divertir ao som da banda Medida Certa.
O “parabéns a você” foi cantado pela banda para os
aniversariantes da noite. 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:

Daniel Sentelhas recebe homenagem
da “Ação Cidadã” de Votorantim

O público se divertiu bastante na pista de dança

Cassia Barros e Filipe Barros

Aparecida e Nei Correa, Maria José, Cláudio Costa, Erika Morijo e Anna Clara

Maria Yamaoka e Paulo Roberto Vicensutto

Seile Campos e Milton Campos

O presidente da Apevo, afastado por licença médica,
Daniel Sentelhas, foi um dos homenageados pelo
Programa “Ação Cidadã”, da TV Votorantim, na noite
do dia 28 de julho, durante cerimônia realizada com a
presença de autoridades da cidade, no salão de eventos
da Apevo.Daniel foi homenageado com a placa
“Cidadão que faz a diferença”, pelo vice-prefeito
Rodrigo Kriguer. Esse é o quarto título que Daniel
Sentelhas recebe pelos seus trabalhos na cidade.
“Tenho o Título de Cidadão Votorantinense, de Honra
ao Mérito e o Título Herbert de Souza. Eu me sinto
reconhecido pelos
trabalhos que
desenvolvo na
cidade há 30
anos”.O evento foi
realizado para
comemorar um ano
de atividade do
programa idealizado
pelo professor
Mário Nieri. O Ação
Cidadã debate a
importância da
prática cotidiana da
cidadania, direitos e
d e v e r e s d o
cidadão.Durante a
cerimônia foram
r e a l i z a d a s
apresentações
musicais com auta
Daniel Sentelhas recebeu homenagem
e a cantora Mirella
de Rodrigo Kriguer.
Valandro.

