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2020: novo ano, novos desafios em prol dos associados

Prezados associados, amigos e colaboradores, tenho a grata 

satisfação em usar este espaço para dedicar as boas-vindas 

para o próximo ano, que promete ser cheio de novos 

desafios ao que tange o nosso trabalho.

Sempre atento às novas tendências e aos anseios da 

comunidade pela procura de um ano cheio de realizações, 

tanto no aspecto profissional como nos momentos de lazer, 

a Apevo, por meio de sua equipe, busca constantemente 

aprimorar o atendimento para tais necessidades.

Estamos trabalhando incessantemente nos diversos setores 

de nossa associação, para oferecer aos usuários o máximo de 

conforto; procuramos utilizar de expedientes, como 

pesquisas e entrevistas, no intuito de dirimir o máximo de 

nossas deficiências.

Temos vários desafios à frente, um deles é a conclusão de 

obras pertinentes a ampliação de nossa colônia de férias 

localizada na Ilha Comprida e que foi iniciada pela gestão 

anterior. Cabe salientar que mesmo com uma parte em 

obras, a outra, já existente, continua oferecendo uma boa 

opção de lazer para os interessados em desfrutar da natureza 

e de uma boa praia.

Pela recente pesquisa, constatou a pouca procura pela nossa 

unidade na praia, assim sendo, estaremos trabalhando na 

divulgação maciça em nossos meios de comunicação com o 

propósito de levar a todos como desfrutar deste benefício 

ofertado aos interessados.

Outro ponto a destacar é a área do Turismo que, recém 

estruturada, vem com projeção de novos destinos além dos 

já existentes. Para facilitar a aquisição, as viagens são 

planejadas e divulgadas com bastante antecedência, 

permitindo assim o pagamento em várias parcelas e com 

preços acessíveis para os nossos associados e seus 

convidados.

Um espaço muito procurado é nosso Salão Social que 

atende as diversas finalidades, desde a locação de eventos à 

comunidade e também shows e bailes que costumam ser 

muito procurado por aqueles que querem um momento de 

descontração e encontro com outras pessoas. Em 2020 o 

espaço estará novamente de portas abertas para que muitos 

momentos fiquem registrados na vida daqueles que 

passarem pelo mesmo.

Finalizo esse artigo, o primeiro do ano, desejando que 2020 

seja de muitas realizações para todos nós, em especial para 

todos os que prestigiam e torcem pela Apevo. Que o ano 

seja de muito trabalho e reconhecimento para todos nós. 

Feliz Ano Novo!

Daniel Sentelhas

Presidente da Apevo
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Artigos

Promessa é compromisso

Procon orienta sobre troca de produtos após o Natal 

Chegamos ao mês de janeiro. Ainda que a maior parte das 

pessoas esteja cansada por conta da luta pela sobrevivência 

travada durante todo o ano passado, o primeiro mês do ano 

traz um ar de refrigério. Os corações ficam mais tranquilos, 

os humores melhoram, sorrisos são oferecidos com mais 

facilidade. É tempo de celebrar a vida, a família, as vitórias.

Nesse espírito somos conduzidos a fazer planos e traçar 

metas para os próximos 365 dias. Atrevemo-nos até mesmo 

a  sonhar.  Sonhamos com d ias  me lhores ,  com 

relacionamentos mais saudáveis, com um ano mais calmo e 

tantos outros sonhos.

Lá no dia 31 de dezembro, vamos além, fizemos promessas. 

A criatividade vai longe quando o assunto é promessa para o 

novo ano. Nem me atrevo a enumerá-las, pois nem chegaria 

perto de mostrar o quão criativos somos. Acho isso ótimo, 

pois mostra que há em nós uma esperança viva por uma vida 

melhor para nós e para os nossos. Só essa percepção já 

poderia valer o momento. Mas, podemos ir muito além. 

Podemos transformar tudo isso em realidade. Podemos 

fazer com que os pensamentos, desejos, sonhos sejam 

transformados em algo real, visível, realizável.

Em nossa cultura temos o costume de afirmar que promessa 

é dívida. Quem promete tem que cumprir. Caso isso não 

aconteça, corremos o risco de sermos considerados pessoas 

sem palavra. Pense que perigo corremos! Só que esse perigo 

é muito fácil de ser evitado, basta cumprirmos as promessas. 

Melhor é fazer uma e realizá-la do que fazer muitas e não 

lutar por nenhuma.

Nesse novo ano, além de outras coisas, podemos praticar 

mais essa bondade para conosco e para com quem amamos. 

Podemos cumprir nossas promessas. Assumamos esse 

compromisso. Você pode criar a sua maneira. Eu, 

particularmente, vou escrever um bilhete para mim e 

guardar em um envelopinho. Só vou abrir no final do ano. Já 

pensou na alegria que será ler e ver que a promessa foi 

cumprida?

Alguém pode dizer: Ah, mas, e se não for cumprida? De fato 

a vida é muito dinâmica e tudo pode acontecer. Mas, 

deixemos a possibilidade de não cumprimento para fatores 

que estão além de nós. 

Assim, em tudo que 

depender de nós e, 

Deus permitindo que 

assim seja, está bem ao 

alcance de cada um de 

nós tornarmos a vida 

melhor em 2020. Um 

maravilhoso 2020.

Marcelo Cianelli

Terapeuta Sistêmico

Logo após o Natal, época em que ocorre um grande volume 

de compras, tem início as trocas de produtos no comércio. 

O costume faz parte do bom relacionamento entre o 

fornecedor e o consumidor, possibilitando que a pessoa faça 

a devolução da mercadoria em troca de outra.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), as 

lojas físicas não têm a obrigação de garantir a devolução dos 

produtos. Mas a maioria opta pelo serviço, até mesmo para 

poder conquistar o consumidor e realizar uma nova venda. 

Por isso, antes de comprar, informe-se sobra as condições de 

troca do estabelecimento.

Diante disso, o Procon dá algumas dicas para que o 

consumidor esteja bem informado e tenha maior segurança 

na compra e na troca.

 

Produtos sem defeito
 

Quando o problema for por tamanho que não ficou 

adequado, cor ou modelo que não agradou, o fornecedor só 

é obrigado efetuar a troca do produto se tiver se 

comprometido no momento da compra. As condições para 

fazer a troca (prazo, local, dias e horários específicos) devem 

estar na etiqueta do produto, na nota fiscal ou em um cartaz 

na loja. Para ter seus direitos resguardados na hora da troca, o 

consumidor deve guardar a nota fiscal ou recibo de compra, 

termo de garantia e a etiqueta do produto.

 

Produtos com defeito
 

Para o produto que apresenta algum defeito, a troca ou 

reparo é obrigatória. O CDC dá aos consumidores um 

prazo para reclamar ao fornecedor: até 90 dias para 

produtos duráveis (roupas, eletrodomésticos, móveis, 

celulares, etc.) e até 30 dias para produtos não duráveis 

(aqueles que são naturalmente destruídos na sua utilização 

como, por exemplo, ores, bebidas, alimentos, etc.).

A partir da data da reclamação, o fornecedor terá até 30 dias 

para solucionar o problema. Após esse prazo, se a questão 

não for resolvida, o consumidor pode escolher entre a troca 

do produto por outro equivalente – em perfeitas condições 

de uso, o desconto proporcional do preço ou a devolução da 

quantia paga, monetariamente atualizada.

Em caso de produto essencial ou, se em virtude da extensão 

do defeito, a substituição das partes danificadas 

comprometer as características fundamentais do produto ou 

diminuir-lhe o valor, o prazo de 30 dias não deve ser 

aplicado. Neste caso, cabe a devolução do valor pago ou 

troca imediata do produto.

 

Compras pela internet ou catálogo
 

Nas compras de produtos realizadas por meio da internet, 

telefone, catálogo ou qualquer outra forma que seja fora do 

estabelecimento comercial, o consumidor pode desistir em 

até sete dias, contados a partir do recebimento da 

mercadoria ou da data da contratação do serviço.

Nesses casos terá o direito da devolução integral de qualquer 

valor que tenha sido pago (inclusive frete). A desistência pode 

ser feita independente do motivo, ou seja, não é preciso que 

o produto ou serviço tenha apresentado qualquer problema. 

Confira a política de troca do site.

Os produtos importados adquiridos em lojas ou sites no 

Brasil, em estabelecimentos devidamente legalizados, 

seguem as mesmas regras dos nacionais. Sendo obrigatório 

conter todas as informações (etiquetas, rótulos e manuais) 

apresentados em língua portuguesa.

Em todos os casos citados, ao efetuar a troca, deverá 

prevalecer o valor pego pelo produto, mesmo quando 

houver liquidações ou aumento do preço. Se a troca for pelo 

mesmo produto (marca e modelo, mudando apenas 

tamanho ou a cor), o fornecedor não pode exigir 

complemento de valor nem o consumidor solicitar 

abatimento do preço.

Em casos de não cumprimento do que foi estabelecido no 

momento da compra, o consumidor tem o direito de 

recorrer ao Procon, por meio do aplicativo (disponível para 

Android e iOs) ou pelo telefone 151. Os atendimentos 

também são realizados presencialmente nas unidades físicas 

do Procon: em Votorantim, na rua Albertina Nascimento, 

225 – Centro e, em Sorocaba, av. Antônio Carlos Comitre, 

330 – Portal da Colina.

 Conheça seus direitos na troca de produtos
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3Evento

Recorde de público: mais de 200 pessoas prestigiam baile da Apevo
O Baile de Fim de Ano da Apevo bateu recorde de público: 
238 pessoas prestigiaram o evento, promovido no dia 7 de 
dezembro, no salão de festas da associação. Ao som da 
Banda Sociu’s, o público tomou conta da pista de dança, nos 
mais variados ritmos.
Com a chegada da nova diretoria – que assumiu a Apevo em 
fevereiro, os bailes foram reformulado, passando a ser 
organizado pelo promoter Josué (Josuka) Araújo e contando 
com shows ao vivo.  De acordo com o diretor 
administrativo, Eliseu Sentelhas – que também é responsável 
pela organização dos bailes, o balanço dos eventos realizados 
em 2019 é positivo. “Todos os bailes promovidos até agora 
foram um sucesso. As pessoas procuram pelos eventos, nos 

perguntam sempre quando serão as próximas datas e isso é 
gratificante. Assim que começamos a vender os ingressos, 
eles se esgotam rapidamente. Por isso, pedimos que fiquem 
de olho no jornal da Apevo e nas redes sociais da associação, 
pois são nossos meios de divulgação sobre o evento. No 
próximo ano, contamos com todos para que continuem 
prestigiando os bailes, que são organizados com muito 
carinho”, declara.
A cobertura completa do evento pode ser conferida no site 
da Apevo (www.apevo.com.br) ou no Facebook 
(www.facebook.com/ApevoOficial).

Bailes em 2020

Em 2020, estão programados mais cinco bailes temáticos. O 
primeiro terá como tema o Carnaval e acontece no dia 15 de 
fevereiro, a partir das 21h. Os convites individuais custam R$ 
20 para associados e R$ 25 não associados e podem ser 
adquiridos antecipadamente na Apevo, lembrando que o 
limite de público é 180 pessoas.
Os próximos eventos serão realizados nos dias: 23 de maio, 
“Baile de Outono”; 22 de agosto, “Baile de Inverno”; 24 de 
outubro, “Baile da Primavera” e se encerram no dia 12 de 
dezembro, “Baile de Fim de Ano”.
A Apevo fica na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro. 
Informações e reservas pelos telefones (15) 3243-2410 
(Apevo) ou (15) 99655-1237 (Josuka).

Salão da Apevo lotou no último evento do ano Público tomou conta da pista de dança Presidente da Apevo e amigos

Paulo e Helena Gomes Mário Kanachoiro e Aparecida RochaVilma Regina e Luiz Carlos

Marilza Ap. Fernandino, Francisca Teixeira, André Rche e Vanda Teodoro Mara Sueli e José Aparecido Helena Diniz, Jane Gianpietro e Linezio Madoglio

Maria José, Geoconda Cadilho, Lúcia Fialho e José Ribeiro Irani e Nilton Nascimento Grupo de amigos participou de todos os bailes de 2019

Fábio Luís, Vanderlei Ribeiro, Maria Moz e Rosmari Marinoni Amigos celebram mais um ano Casais prestigiaram mais uma edição do baile da Apevo

Flor de Maria e Renato Gomes Grupo de amigos participou de todos os bailes de 2019 Banda Sociu's comandou a noite

Janeiro de 2020
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Excursão para Maria Fumaça fecha programação do Turismo 2019 
A excursão para a locomotiva a vapor Maria Fumaça, 

realizada no dia 14 de dezembro, fechou a programação de 

Turismo da Apevo para 2019. O passeio atraiu 45 turistas, 

que foram acompanhados pela coordenadora do 

departamento, Viviane Marteletto Padilha.

O grupo saiu da Apevo rumo à Campinas e, durante o 

caminho, sortearam os nomes do “Amigo Secreto”. Na 

Estação Anhumas o grupo embarcou na locomotiva com 

destino à Jaguariúna e no trajeto, diversas atrações os 

entretiveram: o grupo conheceu um pouco mais sobre o 

funcionamento da locomotiva e a história do local; e curtiram 

músicas clássicas brasileiras tocadas ao vivo. 

Os turistas almoçaram em uma churrascaria da cidade e 

seguiram para Pedreiras, onde visitaram o Shopping Center 

Louças e o centro da cidade. Ao retornarem à Votorantim, 

foram revelados os amigos secretos e feito um sorteio com 

brindes ofertados pela Apevo, Farma Ponte e Salão de Beleza 

Vanessa Rodrigues (os contemplados você confere na página 

10).

O passeio pelas estradas de ferro da Companhia Mogiana, a 

bordo da Maria Fumaça, é tradicional na associação e atraiu 

dezenas de turistas em cada edição. No próximo ano, a 

excursão acontecerá no dia 19 de julho (domingo) e a Apevo 

contemplará um associado para o passeio, com direito a 

acompanhante e tudo pago (confira a matéria na página 12).

A cobertura completa está disponível no site da Apevo 

( w w w . a p e v o . c o m . b r )  e  n o  F a c e b o o k 

(www.facebook.com/ApevoOficial). Confira alguns cliques 

da excursão:

Verão: cuidados com a insolação nos dias quentes 

O verão chegou trazendo com ele o sol que, apesar de nos 

fazer bem, em demasia pode ser o principal inimigo das 

férias. A insolação é uma condição séria provocada pelo 

excesso de exposição aos raios solares e ao calor intenso. Ela 

acontece quando a temperatura corporal ultrapassa os 

40ºC, fazendo com que o mecanismo de transpiração falhe e 

o corpo não consiga se resfriar. 

“Com o aumento rápido da temperatura, há perda de água, 

sais e nutrientes, desiquilibrando o organismo. A insolação é 

mais comum em climas quentes e secos e podendo causar 

complicações no coração, cérebro, rins, músculos e até levar 

a óbito, caso não haja um atendimento médico”, explica a 

dermatologista da Unidade de Saúde Apevo, Telma Alvarez.

Os sintomas de advertência mais comuns são: tonturas, 

sensação de desmaio iminente, fraqueza, má coordenação 

motora, fadiga, dor de cabeça, visão embaçada, dores 

musculares, náusea e vômitos. A pessoa afetada não sente 

que a temperatura corporal está extremamente elevada. 

Durante uma insolação, a pele se aquece, tornando-se 

vermelha e, às vezes, seca. Pode ou não ocorrer sudorese, 

apesar do calor.

“Os primeiros socorros que devem ser feitos até a chegada 

de um profissional da saúde são para baixar a temperatura. 

Deve-se remover a vítima para um local fresco e ventilado, 

elevar a cabeça, remover suas roupas, oferecer água ou 

líquidos frios, borrifar água gelada no corpo e fazer 

compressas frias na testa, pescoço ou dobras. Assim que 

possível, imergir a pessoa em banho frio ou envolver em 

panos molhados. Mas o ideal é levar a pessoa imediatamente 

ao hospital”, ressalta a médica.

Fatores de risco e tratamento

Alguns fatores, hábitos, posturas, comportamentos e 

situações podem aumentar os riscos de insolação. Crianças, 

idosos, pessoas com doenças crônicas, como câncer, 

diabetes, hipertensão e pessoas com imunidade baixa, como 

transplantados e portadores de HIV/Aids, devem ter cuidado 

especial com a insolação, uma vez que esta condição pode 

provocar efeitos colaterais graves com maior probabilidade 

nesse público.

“O diagnóstico é clínico e feito pelo médico baseado nos 

sintomas do paciente. Durante a consulta, podem ser 

pedidos exames para avaliar o nível da insolação e outros 

danos. O tratamento consiste em reduzir a temperatura 

corporal e hidratação e, quando necessário, faz-se a 

hidratação intravenosa”, explica Telma. Os exames mais 

usados são: hemograma, exame de urina, testes de função 

muscular e exames de imagem.

Para o tratamento, é recomendado não ingerir bebidas 

alcoólicas e alimentos de difícil digestão. “Para prevenir a 

insolação, é necessário evitar ficar exposto ao sol entre 10h e 

16h; usar protetor solar com FPS 30 ou maior; beber mais 

líquidos; usar roupas leves, claras, de algodão; ingerir 

alimentos leves, como frutas e verduras; evitar ficar muito 

tempo no carro em dias de muito sol; ao se exercitar no 

verão, beber líquidos 2 horas antes, durante e depois”, 

orienta.

Saúde

 Cuidados no verão para evitar a insolação
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Dermatologista Telma Regina Alvarez

Ademir da Silva e Ofelia Assis Grupo se divertiu durante o trajeto

Excursão reuniu amigos e familiares

Nilza Jarra, Irineu Botelho, Marcia Botelho e Cibele Miranda

Lea Maria, Isabella Munhoz e Claudia MunhozTuristas na Estação Anhumas Maria Madalena, Suzana Cristina e Vanderlei Alves

Amigos curtem passeio em Campinas Maria Helena e José Alexandrino Pires
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No dia 16 de janeiro de 2019, a Apevo realizou uma eleição 

para a escolha da nova diretoria para o quadriênio 2019-

2023. Durante quatro anos, a chapa vencedora assume os 

trabalhos e projetos da associação, que tem o objetivo de 

lutar pela causa dos aposentados e proporcionar mais 

comodidade e bem-estar aos associados e dependentes.

Conforme o Estatuto Social, a associação deve ser 

administrada por uma Diretoria Executiva, composta de sete 

membros e um Conselho Fiscal, composto de seis 

membros, sendo três efetivos e três suplentes.

Votaram apenas os associados ou pensionistas que estavam 

em dia com as mensalidades da associação e tinham um ou 

mais anos como associados Apevo. A eleição aconteceu no 

Salão Social da Apevo.

O dia do pleito

No dia da eleição, às 7h20, o diácono Paulo Sebastião Vieira 

realizou uma oração junto com a equipe que trabalhou no 

pleito. Antes de iniciar a votação, os representantes das duas 

chapas e membros da Comissão Eleitoral participaram da 

conferência das urnas - cedidas pelo Cartório Eleitoral de 

Votorantim.

As portas do salão foram abertas às 8h e os então candidatos 

à presidência das duas chapas votaram logo na primeira hora. 

A maior movimentação foi registrada no período da manhã. 

Às 12h50 mais de 500 pessoas já haviam finalizado o voto e, 

ao final da eleição, a organização registrou um total de 754 

votos.

Por volta das 17h15 a equipe de apoio, supervisionada pela 

Comissão Eleitoral e representantes das chapas, deram início 

à contagem dos votos, primeiramente separando as cédulas 

em duas mesas.

A divulgação do resultado foi de muita apreensão e emoção 

para o público presente. Na apuração, puderam estar 

presentes apenas os candidatos à presidência e a equipe que 

trabalhou na votação e os demais membros tiveram que 

aguardar o resultado do lado de fora da Apevo.

Às 18h30, a chapa 1 - Força e Tradição foi proclamada 

vencedora da eleição.

Daniel Sentelhas foi nomeado presidente da Apevo, no dia 

22 de fevereiro, após uma disputa judicial que teve início dias 

depois da eleição vencida pela chapa 1, presidida por 

Aristides Vieira Fernandes. A diretoria da chapa 2 “Renova Já 

Apevo” teve ganho de causa em segunda instância no 

Tribunal Superior de Justiça do Estado de São, onde recorreu 

contra o resultado da eleição realizada no dia 16 de janeiro.

No decorrer da campanha eleitoral - que iniciou no dia 17 de 

dezembro, com a oficialização das chapas - a chapa 2 pediu a 

impugnação da chapa 1, alegando que o Estatuto Social da 

Apevo, em seu artigo 30º, prevê que o presidente pode se 

reeleger apenas uma vez.

Segundo Fernando Camolesi, advogado de Daniel 

Sentelhas, essa era a quarta vez consecutiva que Aristides 

assumia o cargo. “O que fere a determinação do Estatuto 

Social, contida no art. 30”. A comissão eleitoral chegou a 

anular a chapa 1, mas voltou atrás devido a mudança de 

alguns de seus membros. Diante disso, a chapa “Renova Já 

Apevo” recorreu à justiça. 

Eleição questionada

Camolesi representou Daniel Sentelhas na ação, a fim de 

buscar “Tutela Jurisdicional do Estado” para impor a 

invalidação da chapa 1 e seus respectivos votos. Em decisão 

proferida no dia 6 de fevereiro, a juíza da 1ª Vara Civil do 

Fórum de Votorantim, Luciana Carone Nucci Eugênio 

Mahuad, deferiu a tutela de urgência.

O advogado então protocolou agravo de instrumento no TSJ 

para considerar a chapa 2 como vencedora, ou então, para 

que um interventor externo, nomeado pela justiça, 

assumisse a presidência no decorrer do novo processo 

eleitoral.

No dia 11 de fevereiro, o desembargador Maia da Cunha 

deferiu: “Nesse contexto, é desnecessária a realização de 

novas eleições neste momento”. A fim de obter mais 

esclarecimentos sobre a decisão, Camoseli questionou a 

juíza Luciana, que decidiu pela posse imediata da chapa 2. No 

dia 15 de fevereiro, o advogado de Sentelhas protocolou 

uma petição no Fórum de Votorantim pedindo para que a 

decisão da juíza fosse cumprida.

 Chapa 2 assume presidência

Passado o cumprimento dos prazos estabelecidos pela 

justiça, os advogados das duas chapas participaram da 

transição de posse na própria Apevo, no dia 22 de fevereiro, 

data em que a associação permaneceu fechada. “Decidimos 

fazer todo o processo burocrático de transição com 

tranquilidade. Ressalto que o ato foi pacífico e amigável”, 

comentou Camolesi.

Além de Daniel Sentelhas, a atual diretoria é composta por: 

José Carlos Ferreira (Vice-Presidente); Eliseu Sentelhas 

(Diretor Administrativo); Silvio Santucci Costa (1º 

Secretário); Ludigiere Santucci (2º Secretário); Itagiba Tadeu 

de Moraes (1º Tesoureiro); Idair Carlos Modesto (2º 

Tesoureiro). Conselho Fiscal: José Carlos Caramanti 

(Presidente); Cilso Julio (Vice-Presidente); Dorival Barroso 

Sanchez (Secretário); Francisco Alberto Scudeller (1º 

Suplente); Santino de Jesus Lopes (2º Suplente) e Maria Clara 

B. Chiozzotto (3º Suplente).

Apevo tem nova diretoria: chapa 2 assume associação após liminar 

Associação promove eleição para definir nova diretoria

FEVEREIRO

Associados votam na chapa de sua preferênciaRepresenantes das chapas conferem os votos dos concorrentes Segurança montada na entrada da área de votação

 Chapa 2 assume diretoria da Apevo
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MARÇO

Em março, após se situarem sobre o andamento da entidade 

e os projetos que vinham sendo realizados, os diretores da 

Apevo criaram novas ações para reduzir os gastos previstos 

em R$ 120 mil por ano. O intuito foi proporcionar melhorias 

para os associados e conquistar novos interessados.

Para conseguir a redução dos gastos, a diretoria cortou 

despesas como: a quantidade excessiva de aparelhos 

celulares e planos de telefonia móvel, que ficou restrito aos 

funcionários e presidente; cancelamento do pagamento do 

convênio dos antigos diretores e seus dependentes; redução 

no pagamento da ajuda de custo recebida pelos diretores, 

que passou a ser apenas três; cancelamento do programa de 

tv “Na Apevo com”, gravado no estúdio da associação e 

exibido na TV Votorantim; uso dos carros da Apevo apenas 

em casos de necessidade, o que gerou redução no consumo 

de combustível e adequação do jornal de acordo com as 

necessidades da Apevo, reduzindo em 25% o seu custo.

Com essa economia, a diretoria diminuiu taxas pagas pelos 

associados - algumas em até 50%, como o valor do serviço 

de cópias (xerox), curso de Informática e aluguel do Salão 

Social.

Melhorias para os associados

Em março, associados e dependentes Apevo passaram a 

pagar R$ 0,15 no serviço de cópia e R$ 0,50 na impressão de 

arquivos - para este serviço, é necessário levar até a Apevo 

um pen drive com o arquivo a ser impresso. O Salão Social, 

muito procurado por associados e empresas de Votorantim 

e região, também teve o valor do aluguel reduzido. Em 

alguns casos, o desconto chegou a ser de 50%. Essas 

melhorias eram compromissos assumidos durante a 

campanha eleitoral.

Outra novidade foi a adesão da máquina de cartão de débito. 

O equipamento está à disposição dos associados e 

dependentes que optarem pelo pagamento com o cartão de 

qualquer tipo de conta na associação.

Em continuidade aos planos para o futuro da Apevo, a 

diretoria executou a demolição do imóvel localizado na rua 

Carmen Veiga Lopes e a recepção ganhou um novo espaço, 

no mês de abril.

No lugar da antiga casa, será construída uma sala onde ficarão 

equipamentos e aparelhos médicos que serão emprestados 

aos associados que precisarem, como cadeira de rodas, 

cama hospitalar, muletas, entre outros. Além disso, a 

diretoria planeja a contratação de um assistente social para 

cadastrar e orientar aqueles que necessitam dos 

e q u i p a m e n t o s .  Ta m b é m  s e r á  c o n s t r u í d o  u m 

estacionamento para os carros da associação.

Recepção ganha novo espaço 

A recepção da Apevo também foi reformulada e os 

associados e dependentes podem usufruir de poltronas mais 

confortáveis e aproveitar para ficar por dentro das novidades 

da associação. De acordo com a diretoria, a ideia era deixar o 

ambiente mais acolhedor e levar aos frequentadores, 

enquanto aguardam sua vez, notícias da Apevo e região, 

dispondo de jornais da associação e da cidade, bem como o 

catálogo de viagens programadas pela entidade.

Segundo Daniel Sentelhas, isso fez parte do lema que o 

seguiu durante sua campanha: “O associado é o principal 

convidado na Apevo”. A associação também continua 

oferecendo café como cortesia para os associados e 

dependentes.

Imóvel da Apevo é demolido e recepção ganha novo layout

Diretoria reduz gastos em R$ 120 mil com novas ações

ABRIL

MAIO

Em maio, a diretoria da Apevo retomou a programação dos 

bailes da associação e promoveu o primeiro evento, no dia 

25. Denominado “Baile de Outono”, o evento foi um 

sucesso: uma semana antes, os ingressos se esgotaram e 160 

pessoas prestigiaram o baile.

Ao som da banda Alphaville, a pista de dança lotou e o público 

dançou e cantou diversos ritmos, como o forró, sertanejo e 

músicas românticas. As senhoras que não tinham pares, 

foram convidadas para dançar com os profissionais de dança 

contratados pela associação.

Os bailes da associação começaram a ser organizados em 

parceria com o promoter Josué (Josuka) Araújo. A cobertura 

completa desse e dos outros bailes realizados em 2019 

p o d e m  s e r  c o n f e r i d a s  n o  s i t e  d a  A p e v o 

(www.apevo.com.br).

Associação retoma programação de eventos e realiza Baile de Outono 

 Diretores estão empenhados em reduzir os gastos da Apevo

Como era a casa antes da demolição Espaço dará lugar a um novo prédio em benefício dos associados

Nova recepção com espaço para leitura

 Banda Alphaville anima a pista de dançaGrupo de amigos prestigiam mais um baile da associaçãoDiretores da Apevo
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JUNHO

Com o objetivo de atingir 5 mil associados até o final do ano, 

a diretoria da Apevo  realizou diversas ações dentro e fora da 

entidade. Foi montado um estande na Feira da Saúde do 

Lions Clube de Votorantim, realizada na Praça de Eventos da 

cidade, onde foram apresentados os serviços e benefícios da 

associação para um grande público. Também foi feito um 

trabalho nas ruas da cidade e no interior da Apevo.

Em junho, a associação contava com 3.827 associados, entre 

aposentados, pensionistas e colaboradores. A expectativa 

era que, até dezembro, esse número chegasse a 5 mil.

Durante a ação realizada na praça central estiveram 

presentes o presidente da associação, Daniel Sentelhas, e os 

diretores Eliseu Sentelhas, Itagiba Tadeu de Moraes, Idair 

Carlos Modesto, José Carlos Caramanti, Dorival Barroso 

Sanchez e Santino de Jesus Lopes. A feira também teve a 

participação da Farmamed, Óticas Único, Votolab Análises 

Clínicas e Doctor Prime. Foram realizadas aferições de 

pressão arterial, testes de glicemia, exames de acuidade 

visual, massoterapia e podologia no público que passou pelo 

local.

Como se tornar associado

Para se associar não é necessário ser aposentado, basta 

apresentar o RG, CPF, comprovante de endereço e título de 

eleitor. Aposentados devem apresentar também o número 

do benefício. 

A partir de janeiro, as mensalidades sofrerão um reajuste. Na 

inscrição será cobrada a taxa de R$ 30, equivalente a 

matrícula e a primeira mensalidade.

 A partir do segundo mês, as mensalidades custam R$ 15. São 

considerados dependentes os conjugues e filhos menores de 

18 anos.

Em julho, o Departamento de Turismo da Apevo foi 

reformulado e apresentou diversas novidades para o público, 

com diferentes destinos para 2020. Em entrevista ao Jornal 

da Apevo, os responsáveis pelo setor, José Carlos Ferreira e 

Viviane Marteletto Padilha, mostraram-se empolgados com 

as mudanças.

“O departamento passou por uma reestruturação e, para o 

segundo semestre deste ano, retomamos um passeio 

tradicional que é muito pedido pelos turistas, que é a Maria 

Fumaça. Os passeios de um dia, além de terem curta 

duração, também possuem valores acessíveis para o nosso 

público”, diz o vice-presidente, José Carlos Ferreira.

Para o próximo ano, a associação pesquisou novos destinos e 

contou com a ajuda dos turistas para isso. “No Facebook da 

Apevo, pedimos que o público nos desse sugestões de 

destinos que queiram visitar. Entre os comentários, os mais 

pedidos foram: Fazenda Angolana, Poços de Caldas e 

Capitólio”, relata Viviane.

Em 2020, a Apevo levará os turistas para o Sítio Santo 

Antônio, em Mairinque; Thermas Water Park, em São 

Pedro; Águas de Lindóia; Poços de Caldas e Lambari, em 

Minas Gerais; Maria Fumaça, em Campinas; Fazenda 

Angolana e Rota do Vinho, em São Roque; Praia da Toninhas, 

em Ubatuba; Expoora e Noeland: reino mágico do Papai 

Noel, em Holambra.

Preço acessível e pagamento facilitado

Os preços das viagens também foram reformulados. Em 

comparação com 2018, as viagens estão mais acessíveis e os 

turistas também possuem facilidade no pagamento.

As viagens podem ser parceladas em boletos bancários e a 

última parcela deve ser paga até 15 dias antes da excursão. 

Ou o turista que optar pode fazer o pagamento à vista em 

dinheiro ou cartão de débito. Associados e dependentes da 

Apevo têm descontos especiais nas viagens, mas aqueles que 

ainda não se tornaram sócios também podem participar. Em 

algumas viagens, crianças são isentas de pagamento ou 

possuem descontos.

“Nós somos uma família que visa à amizade e o respeito com 

todos os associados. Acreditamos que viajar é a única coisa 

que você compra e te deixa rico. Colecione momentos 

conosco!”, conclui Viviane.

Departamento de Turismo da Apevo é reformulado e apresenta novidades

Apevo faz campanha para captar novos associados

JULHO

Diretores da Apevo participam da Feira da Saúde do Lions Para tornar-se associado não é preciso ser aposentado

Recepção da associação conta com novo mural José Carlos Ferreira e Viviane Marteletto Padilha

Turistas em passeio para Fazenda AngolanaGrupo durante viagem para Holambra Amigas se divertem durante passeio em Holambra

Turistas passeam de trenzinho pela cidade

Grupo reunido em frente ao hotel em Águas de Lindoia
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AGOSTO

Em agosto, a Apevo iniciou o novo curso de Informática com 

aulas ministradas pelo professor Eduardo Costa. As aulas 

a con tecem em pa rce r i a  com a  Fepav  Cur sos 

Profissionalizantes.

O curso “Melhor Idade” possibilita ao aluno o pleno domínio 

do sistema operacional Windows e o uso consciente, eficaz e 

seguro da Internet. Além disso, também são apresentadas 

ferramentas como Word e Excel, a fim de despertar o 

interesse nos programas básicos para utilização do 

computador.

O aluno aprende como enviar, responder e encaminhar 

mensagens eletrônicas com ou sem anexo; além do 

conhecimento sobre rede social (Facebook, Twitter e 

Instagram), programas Microsoft Office, Skype, aula de 

smartphone, de aplicativos e WhatsApp.

As aulas são realizas às terças, das 14h às 16h e as 

mensalidades custam R$ 60 para associados e dependentes 

Apevo. Confira a página 12 e fique por dentro das matrículas 

para novas turmas.

Com o intuito de oferecer qualidade de vida com custo 

abaixo do mercado, a Apevo fundou, em 20 de setembro de 

2013, sua primeira Unidade de Saúde. Em seis anos, 36.374 

atendimentos já foram realizados em uma das mais de 20 

especialidades disponíveis no local.

Atualmente, a Unidade de Saúde conta com 23 profissionais, 

entre psiquiatra, nutricionista, psicóloga, acupunturista, 

geriatra, urologista, fisioterapeuta, dentista, reumatologista, 

dermatologista, podóloga, cardiologista, vascular, 

ortopedista, clínico geral, pneumologista, endocrinologista e 

fonoaudiólogo. O valor das consultas médicas podem ser até 

cinco vezes menores que o valor do mercado.

O prédio, localizado na rua Sebastião Lopes, 97 - Centro de 

Votorantim, tem 300 m² e oferece recepção, sala de espera, 

consultórios médicos, sala para esterilização de materiais e 

banheiros amplos e adaptados para deficientes.

Parceiros externos da Unidade de Saúde
 

Além dos profissionais que atendem na Unidade de Saúde da 

Apevo, a associação conta com parcerias com médicos 

externos para auxiliar nos atendimentos. Os valores são os 

mesmos oferecidos pela unidade e os associados e 

dependentes contam com mais serviços à sua disposição.

Também fazem parte das parcerias diversos laboratórios, 

hospitais, clínicas, farmácias, óticas e consultórios. Esses 

locais oferecem descontos aos associados e dependentes.

Convênio Fênix Medical

Em 2016, o convênio médico parceiro da Apevo passou por 

mudanças e quem assumiu a seguradora foi a Fênix Medical. 

Desde então, são mais de 1.500 vidas de associados e 

dependentes Apevo sendo cuidadas pelos médicos da 

empresa.

Em parceria com a associação, o convênio possui valores 

abaixo do mercado, sendo o mais barato e atendendo 

Votorantim e região.

Unidade de Saúde completa 6 anos com mais de 36 mil atendimentos

Associação inicia novo curso de Informática em parceria com Fepav

SETEMBRO
Curso de Informática da Apevo acontece duas vezes por semana

Unidade foi fundada com o intuito de oferecer mais opções para população Mais de 36 mil pessoas já foram atendidas na Saúde
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OUTUBRO

Em comemoração ao Dia do Idoso, a Apevo promoveu um 

café da manhã especial que atraiu cerca de 300 pessoas no 

salão social da associação, no dia 1º de outubro. O público 

também prestigiou as apresentações dos grupos do coral e 

ginástica da associação.

Regido por Luís Gustavo Laureano, o coral apresentou, pela 

primeira vez, o hino oficial da associação, composto por 

Cezar Elbert. “Apevo, Apevo, cada dia fazendo melhor. 

Apevo, Apevo, com coragem, respeito e amor. Apevo, 

Apevo, nossa casa pra bem atender, cada um fazendo sua 

parte, com dignidade e fé em Deus”, diz o refrão.

Em seguida, as alunas de ginástica, acompanhadas pelo 

professor Márcio Antônio da Silva, foram aplaudidas pelo 

público devido a sua animação e empolgação durante os 

exercícios. Também foram realizadas aferições de pressão e 

testes de glicemia com profissionais da Farmamed.

Ao final do evento, houve sorteio de brindes para o público 

presente. Foram sorteados: um liquidificador (Mauro 

Antunes) e uma sanduicheira (Claudete do Nascimento), 

oferecidos pela BM Cred; um kit de DVD’s infantil “Sinal 

Verde” (Leonice Ribeiro Martim) e dois livros “O outro 

Lobato: Juca Tatu” (Maria Ap. de Oliveira e Claudete do 

Nascimento), oferecidos pelo Terminal da Leitura.

O café da manhã especial contou com a parceria da BM 

Cred, Natura, Óticas Único, Óticas Officer, Fênix Medical, 

Biolabor, Votolab, Supera: Ginástica para o Cérebro, 

Odontoclinic, Ofebas, Crystal Fórmulas, SensorialNet, 

Unopar e Avon.

Dia do Idoso

No dia 1º de outubro é comemorado o Dia do Idoso no 

Brasil. A data está relacionada a criação do Estatuto do Idoso, 

em 1º de outubro de 2003. Atualmente existem mais de 29 

milhões de pessoas com mais de 60 anos no país.

Estabelecida pela ONU (Organização das Nações Unidas) 

em 14 de dezembro de 1990, a data comemorativa só foi 

adotada no Brasil em 2006. A celebração tem o objetivo de 

trazer a reexão a respeito do envelhecer e todas as suas 

implicações.

 

Em referência ao “Novembro Azul” – campanha de 

conscientização e combate ao câncer de próstata, a Apevo 

promoveu uma série de ações gratuitas para seus associados 

e dependentes. A primeira ação aconteceu no dia 18 de 

outubro, com uma palestra ministrada pelo urologista da 

Unidade de Saúde Apevo, Fábio de Sousa. Cerca de 50 

pessoas marcaram presença no evento que abordou, entre 

outros tópicos, a causa, sintomas e tratamentos da doença 

que atinge mais de 2 milhões de homens por ano no Brasil.

A campanha seguiu com exames de prevenção gratuitos, que 

foram realizados nos dias 8, 9 e 22 de novembro. Mais de 

cem pessoas foram examinadas gratuitamente pelo 

urologista Fábio de Sousa.

O exame é de extrema importância para que o médico 

detecte a presença do nódulo e, por meio de uma biópsia, 

seja feita a confirmação ou não do câncer. É importante frisar 

que, após os 50 anos, a recomendação é que o exame de 

próstata seja realizado anualmente. A idade cai para 45 anos 

quando há casos de câncer de próstata na família, como pai e 

irmãos, diagnosticados antes dos 60 anos.

Se o urologista identificar o câncer nas fases iniciais, as 

chances de cura são maiores, o que justifica a importância da 

realização periódica do exame. Além disso, é possível saber 

também se o tumor se espalhou para outros tecidos e 

verificar se ele voltou após a conclusão do tratamento.

Na Apevo, a ação contou com a parceria da Phito Fórmulas e 

do laboratório Zodiac.

Unidade de Saúde realiza ações em referência ao “Novembro Azul” 

Apevo promove café da manhã em comemoração ao Dia do Idoso

NOVEMBRO

DEZEMBRO

O Coral da Apevo realizou diversas apresentações em 

comemoração ao Natal no mês de dezembro. Sob a 

regência do maestro e professor Luís Gustavo Laureano, o 

grupo participou de seis eventos em cidades da região: dia 9, 

na Igreja Sant’Ana, do Mosteiro São Bento, em Sorocaba; dia 

10, no Lar São Vicente de Paulo, em Tatuí; dia 11, no 

Encontro de Corais do SESC São Caetano; dia 12, no 

Ambulatório de Especialidades Médicas, de Votorantim e no 

GPACI - Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil, 

de Sorocaba; dia 13, na Santa Casa de Sorocaba; dia 16, no 

Hospital Evangélico de Sorocaba e as apresentações se 

encerram no dia 20, na Catedral Metropolitana de Sorocaba.

Coral da Apevo faz apresentações natalinas na região

Coral da Apevo canta o hino da associaçãoDaniel Sentelhas - presidente da ApevoPúblico presente no café da manhã

Urologista Fábio de Sousa em palestra sobre o câncer de próstata

Médico atendeu cerca de 100 pacientes

Grupo se apresentou no Mosteiro São Bento, em Sorocaba Coral presenteia moradores do Lar S. Vicente de Paulo, em Tatuí
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Associados começam ano com sorte com o Show de Prêmios da Apevo 
Doze associados da Apevo começaram 2020 com o pé 
direito: ganhando brindes no “Show de Prêmios da Apevo”. 
Em parceria com a Gou Odonto, Farmamed, Farma Ponte, 
Óticas Único, restaurante Aroma e Sabor, jornalista César 
Silva e o salão de beleza Vanessa Rodrigues & Cia, a 
associação pode colaborar com as celebrações de início de 
ano dos contemplados.
Foram sorteados: óculos de sol das Óticas Único, vale 
compras da Farmamed, sessão com a podóloga da Unidade 

de Saúde Apevo, coleção de livros do jornalista César Silva, 
almoço para dois no restaurante Aroma e Sabor e limpeza 
dentária da Gou Odonto. 
Durante a excursão para Maria Fumaça, realizada no dia 14 
de dezembro, quatro turistas foram contemplados, entre os 
prêmios, os ganhadores levaram: um panetone oferecido 
pela Apevo, uma cesta de produtos da Farma Ponte e duas 
sessões de beleza no salão Vanessa Rodrigues
 

Como concorrer
 
Para concorrer, é preciso estar em dia com as mensalidades 
da Apevo e depositar os cupons recebidos no ato do 
pagamento nas urnas dispostas na associação, Farmamed, 
Farma Ponte, Gou Odonto e Odontoclinic.
Confira quais associados começaram o ano recebendo 
brindes:

Whats: (15) 99638 5071

Débora Garcia (Óticas Único) e Felipe PravattaViviane Marteletto  (Apevo) e Deonirce de Noni

Adauto Marcolino Gomes e Cristiane Bahia (Gou Odonto)César Silva (jornalista) e José Umbelina FrancoEliseu Sentelhas (Apevo), João B. Ferreira e Sônia Ap. Ferreira

Carlos Roberto Pereira e Mayla Cândido (Farmamed)Leontina Vieira da Silva e Jeniffer Gimenes (Farmamed) Fernando Pregnolatto (Farmamed) e Maria Luisa da Costa

Maria Claudia de Sales - Contemplada com um panetone pela ApevoJosé Alexandrino Pires - Contemplado com a cesta da Farma Ponte Mirian Mendes Rodrigues - Sessão de beleza no salão Vanessa Rodrigues e Cia

Eliseu Sentelhas (Apevo) e Jacira Machado de Lima

Luciene Maria da Silva (Farma Ponte) e Maria Nilza de Souza Luciene Maria da Silva (Farma Ponte) e Evaristo da Rocha Fabiana Nunes (Farma Ponte) e Jacira Silva de Souza
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CECAP abre inscrições para curso de redes sociais para idosos
O Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento 

Profissional - CECAP está com inscrições abertas para o 

curso de "Redes Sociais para Melhor Idade". As aulas terão 

início no dia 8 de fevereiro e as inscrições podem ser feitas 

pelo site: soucecap.com.br.

O curso é direcionado para a Terceira Idade que entrará na 

era digital para explorar os principais aplicativos como 

WhatsApp, Facebook, Instagram, Google e portais de 

conteúdo, utilizando a internet via smartphone. Tudo em 

uma linguagem simples e de fácil entendimento, com 

atividades lúdicas e práticas. Além de aprender essas novas 

ferramentas de comunicação e fazer novas amizades, o curso 

estimula o consumo de informação e entretenimento no 

mundo virtual de forma segura e prática.

Serão quatro encontros, realizados aos sábados, das 8h às 

12h. Associados e dependentes da Apevo têm 20% de 

desconto. Informações e inscrições pelo telefone (15) 

2102.5293. A CECAP fica na av. Eng. Carlos Reinaldo 

Mendes, 2800 - Alto da Boa Vista, em Sorocaba.

Aprenda a fazer uma bolsa toalha para usar na praia ou piscina 
Para quem gosta de andar com poucas coisas a tiracolo, a 

bolsa-toalha é eficiente no assunto. Ideal para curtir o dia na 

praia ou na piscina e você só vai precisar de uma toalha de 

banho, alguns retalhos e acessórios básicos e usar e abusar da 

criatividade. Confira:

Material:

1 toalha de banho

50cm de tecido estampado

2m de cordão de algodão cru ou fita de cetim

1 retrós de linha

1 fita métrica

1 tesoura

Passo a passo:

Corte um retângulo de 80x45 cm no tecido estampado. Faça 

uma barra de 0,5cm nas laterais menores do tecido e 

costure. Em uma das laterais maiores, faça uma barra de 

2cm. 

Coloque a toalha de banho sobre a mesa com o lado direito 

voltado para cima. Dobre o tecido estampado, direito com 

direito, e faça uma marca no centro do tecido com o ferro.

Posicione o tecido aberto, com o avesso voltado para a 

toalha, deixando a barra superior para fora. Faça uma costura 

reta na parte superior, até a marca central. Em seguida, faça 

uma costura na dobra do meio do tecido, prendendo-o à 

toalha.

Dobre a outra metade do tecido, direito com direito. 

Costure a parte inferior e a extremidade, fechando a bolsa. 

Dobre a toalha e vire a bolsa para o lado direito.

Está pronta! Com o auxílio de um alfinete, passe o cordão na 

barra superior e prenda as pontas no canto inferior da bolsa. 

Você pode usar um botão para decorar. (Passo a passo 

i l u s t r a d o  n o  s i t e : 

https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/como-fazer-

bolsa-de-praia-que-vira-toalha/)

Faça você mesmo
703 Esse é o número 

de novos associados da Apevo 

nos meses de janeiro a dezembro.

A associação dá as boas vindas a todos! 

Você, que ainda não faz parte da família, 

está convidado para conhecer 

nossos serviços e benefícios.

Para ser associado, basta comparecer na 

Apevo com RG, CPF, comprovante de 

residência e número de benefício 

(no caso de aposentado). 

Todos podem se associar.

Informações: 

(15) 3243-2410 ou 99173-3316
Bolsa é ótima para usar na praia ou piscina
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Pronto-Atendimento central passa por reforma completa 

A Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria de Saúde, 

iniciou em dezembro a reforma da unidade de Pronto-

Atendimento do Centro. O prédio irá receber mudança na 

infraestrutura, troca de telhados, pintura interna e externa, 

entre outros serviços. O prefeito de Votorantim, Fernando 

de Oliveira Souza, o vice-prefeito Lê Baeza e o titular da 

pasta de Saúde, Junior Silveira, acompanharam o início da 

reforma.

A previsão é de que os serviços sejam realizados em até 

quatro meses. Nesse período o atendimento será realizado 

na Unidade de Pronto-Atendimento do Parque Jataí. “Esse 

prédio precisava dessa reforma, era um objetivo nosso. Com 

a abertura da UPA, daremos início às obras. Assim que forem 

finalizadas, a cidade contará com duas unidades de pronto-

atendimento”, ressaltou o prefeito.

Os serviços serão fiscalizados pela Secretaria de Obras e 

Urban i smo e  a  re forma te rá  i nves t imento  de 

aproximadamente R$ 400 mil. Já sobre as mobílias da 

unidade, Silveira explica que uma parte será adquirida e está 

em processo licitatório. “O que estiver em bom estado 

continuará sendo utilizado, mas o que não estiver será 

descartado. Estamos realizando esse levantamento”, 

destacou.

Além disso, Silveira frisou todo o esforço do grupo gestor não 

só da secretaria, mas também do poder Executivo. “Estamos 

colocando em prática todo o nosso planejamento. A meta é 

também abrir o prédio do Jardim Paulista, no primeiro 

semestre de 2020, como um ambulatório de especialidades 

médicas”, finalizou. 

Prefeitura assina decreto para continuidade da Zona Azul 
A Prefeitura de Votorantim assinou, em dezembro, um novo 

decreto editado que dá continuidade ao sistema rotativo de 

estacionamento - a Zona Azul. O decreto regulamenta a lei 

municipal nº 2.533 e foi publicado no Jornal do Município no 

dia 13 de dezembro. Dias antes, a Câmara Municipal votou 

para a suspensão do sistema.

De acordo com o novo decreto, foram extintas mais de 500 

vagas em cinco ruas da cidade. No decreto do dia 14 de 

novembro, 590 já haviam sido extintas, totalizando 1.190 

vagas a menos do que foram demarcadas no início da 

operacionalização do sistema, em setembro.

De acordo com o prefeito Fernando de Oliveira Souza, o 

teor deste novo decreto foi ajustado em reunião realizada 

com representantes do Legislativo, os vereadores Luciano 

Silva, Adeilton Tiago dos Santos (Ita) e Bruno Martins e 

também com a anuência da concessionária V-Park, que 

administra a zona azul na cidade. O secretário de Governo e 

de Planejamento e Desenvolvimento, Carlos Laino, reforça 

que “a implantação da zona azul leva em consideração, 

essencialmente, os aspectos indispensáveis para a 

mobilidade urbana, promovendo a rotatividade dos veículos 

e consequentemente maior uidez no trânsito e melhor 

acesso ao comércio do município”.

Como funciona

A cobrança por um período de uma hora é de R$ 2, para 

veículos de passeio e comerciais leves até 4 mil kg ou até dois 

eixos. Já para motocicletas, ciclomotores ou motonetas de 

qualquer cilindrada, o valor é de R$ 1 a hora.

O condutor tem a opção de realizar o cadastro e compra do 

cartão digital por meio de aplicativo de smartphone ou 

adquirir o ticket por meio de monitores que transitam pelas 

vias da Zona Azul e pelas revendas autorizadas nas áreas de 

estacionamento rotativo, que estão devidamente 

identificadas.

Para adquirir as horas de estacionamento de forma online, o 

motorista deverá realizar o download do aplicativo “Zar 

Digital - Zona Azul Rápida”, que está disponível nas 

plataformas App Store e Google Play. Para quem não possui 

acesso à internet, basta enviar um SMS, para isso é 

necessár io  fazer  um cadas t ro prév io pe lo s i te 

www.zonaazulrapida.com.br e possuir créditos pré-pago. 

PA Central passa por reforma 
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Prefeito e vereadores assinam novo decreto
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A Apevo está atualizando os cadastros de seus associados. 
A associação pede que aqueles que puderem 

compareçam ou liguem para atualizar seus telefones e 
endereços.

A associação fica na rua Antônio Fernandes, 50 - Centro 
de Votorantim. Telefone (15) 3243-2410.

Recadastramento Apevo

Apevo Acontece12

Confira as datas de retorno das 
aulas de dança, coral e ginástica 
Em janeiro, retornam as aulas de dança, coral e ginástica da 
Apevo, após o período de recesso. As atividades são 
ministradas pelos professores Wellington Machado, Luís 
Gustavo Laureano e Márcio Antônio, respectivamente.
As aulas de dança iniciam no dia 6 de janeiro; as de ginástica no 
dia 13 e o coral retorna no dia 27. 
As aulas são gratuitas para associados e dependentes que 
estão em dia com as mensalidades da Apevo. Para participar, é 
necessário comparecer durante o horário de aula e se 
inscrever com o professor responsável.
As aulas de dança acontecem às terças-feiras, das 20h às 22h; 
a ginástica é realizada às segundas, quartas e sextas-feiras, das 
8h às 9h e as terças, quintas e sextas-feiras, das 18h30 às 
19h30 e os encontros do coral acontecem às segundas-feiras, 
das 15h às 17h. Informações pelo telefone (15) 3243-2410.

Presidente da Apevo recebe título da Câmara Municipal 
Em comemoração aos 56 anos de emancipação, a Câmara 
Municipal homenageou diversas personalidades da cidade, 
entre eles, o presidente da Apevo, Daniel Sentelhas. A sessão 
solene aconteceu no dia 4 de dezembro e Daniel recebeu o 
título das mãos do vereador Alfredo Pissinato.
Sentelhas,  que já possui  os t í tu los de “Cidadão 
Votorantinense” e “Hebert de Souza”, foi contemplado com a 
“Honra ao Mérito” pelos trabalhos desenvolvidos na cidade 
de Votorantim.
“É uma honra receber mais esse título. Já são três: é o máximo 
que um cidadão pode receber. Agradeço a todos que me 
ajudaram – direta ou indiretamente – a ser reconhecido pelo 
meu trabalho”, conta Daniel.
Na ocasião, sua esposa, Margarida Sentelhas, foi presenteada 
com um buquê de ores pela esposa do vereador Pissinato, 
Raquel Pissinato.

Turismo irá sortear duas 
passagens para a Maria Fumaça
Em julho, o Departamento de Turismo da Apevo irá sortear 
uma viagem para a Maria Fumaça com direito a um 
acompanhante para os associados que estiverem em dia 
com as mensalidades no período de janeiro a junho. Na hora 
do pagamento, ele receberá um cupom para concorrer ao 
passeio, que deverá ser depositado na urna disposta na sala 4 
– Turismo. 
A viagem acontece no dia 19 de julho e o pacote inclui: 
transporte de ida e volta, serviço de bordo, ingresso para a 
locomotiva, almoço e visita à cidade de Pedreiras, com tarde 
livre para compras. 
De acordo com o vice-presidente e responsável pelo 
departamento, José Carlos Ferreira, é mais um benefício em 
prol do associado que está em dia com as mensalidades da 
Apevo.

No dia 8 de janeiro, a Apevo irá sortear estadias para o 
feriado de Carnaval na colônia de férias em Ilha Comprida. 
Localizada no litoral sul de São Paulo, a cidade atrai milhares 

de foliões todos os anos. 
O pacote é para entrada no dia 21 de fevereiro, a partir das 
18h e saída no dia 27, até às 10h. Serão sorteados dez 
apartamentos: nove com capacidade para até seis pessoas e 
um, para até dez. Os pacotes variam de R$ 1200 (para até 
seis pessoas) e R$ 1500 (apartamento para dez pessoas).
Os interessados devem deixar os dados na recepção da 
Apevo de 2 de dezembro a 8 de janeiro de 2020. É 
necessário que o associado ou um representante compareça 
no dia do sorteio e pague a taxa de 30% do pacote. O 
restante deve ser pago ao retirar a chave na Apevo.
Caso o número de interessados seja menor que o de 
apartamentos, a localização será por ordem de procura. A 
associação fica na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de 
Votorantim. Informações pelo telefone (15) 3243-2410.

Sorteio de estadias para Carnaval em Ilha Comprida acontece dia 8 

Inscrições abertas para novas turmas de Inglês e Informática 

Os cursos de Inglês e Informática da Apevo estão com 

inscrições abertas para turmas com início em janeiro e 

fevereiro de 2020. As aulas são ministradas por Ivete 

Carvalho e Eduardo Costa, respectivamente. Os 

interessados em participar dos cursos devem deixar os dados 

na associação.

De acordo com Ivete, as aulas do Pré-Intermediário I e 

Intermediário I iniciarão no dia 17 de janeiro e, em fevereiro, 

terão início os alunos do Básico I. As aulas acontecem às 

terças-feiras (no período da manhã) e às sextas-feiras (à 

noite). Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp da 

professora: (15) 99727-2405.

As novas turmas de Informática serão iniciadas em janeiro, 

com aulas às sextas-feiras, das 14h às 16h. A data será 

divulgada nas redes sociais da Apevo, mas os interessados 

podem deixar os dados na associação que o professor 

entrará em contato. 

Curso de Informática

As matrículas dos cursos devem ser feitas na Apevo, na rua 

Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. 

Informações pelo telefone (15) 3243-2410.

Para oferecer mais opções de serviços e qualidade para seus 
associados e dependentes, as mensalidades da Apevo 
sofreram um reajuste e, a partir de 2020, custarão R$ 15. O 
reajuste é importante uma vez que fazem cerca de quatro 
anos que as mensalidades não são alteradas. 
Novos associados pagarão R$ 30 na inscrição, que equivale a 
primeira mensalidade e a taxa de inscrição. Os associados 
também podem optar – no mês de janeiro – pelo 
pagamento anual ou semestral, sendo que: no pagamento 
anual, o associado ganha duas mensalidades (paga dez e 
ganha duas) e, no semestral, ganha uma (paga cinco).
A Apevo ressalta que as mensalidades não tem data de 
vencimento dentro dos meses, ou seja, o associado tem 30 
dias para pagar a associação.

 

Carência e inadimplência
 

Novos associados ou reativados possuem um tempo de 
carência para usufruírem seus benefícios. Para utilizar os 
serviços da associação, como colônia de férias e consultas 
médicas, é necessário pagar três mensalidades adiantadas. 
Ou seja, ao se associar ou reativar o cadastro, o associado 
deverá pagar R$ 60 para usufruir, de maneira imediata, todos 
os benefícios da associação.

Associados que estão em débito e desejam cancelar a 

associação devem procurar a entidade para acertarem as 

dívidas.

Novos valores das mensalidades da Apevo passam a valer

Aferições de pressão e testes de glicemia

Farmamed: 8 de janeiro, das 8h às 14h
Drogasil: 15 de janeiro, das 8h às 11h

Farma Ponte: 22 de janeiro, das 8h às 11h
Local: Unidade de Saúde Apevo (rua Sebastião Lopes, 97 – Centro)

MANHÃS DE SAÚDE APEVO:

Alfredo Pissinato, Daniel e Margarida Sentelhas, Raquel Pissinato

Aula de dança retorna dia 6 de janeiro

Colônia de férias da Apevo em Ilha Comprida, litoral sul

Curso de Inglês está com inscrições abertas

Maria Fumaça é atração no Turismo da Apevo
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