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Artigos

Balanço dos trabalhos desenvolvidos pela nova diretoria

Como viver bem o tempo da Quaresma 

Março de 2020

frente da associação. E 
se tivesse que resumir 
o ano de 2019 eu diria 

que foi um ano de desao e superação. 
Diante dos desaos, a equipe gestora enfrentou várias 
diculdades pela turbulência causada pela falta de 
informações relativas à transição; o que dicultou a fase inicial 
dos trabalhos. Mas passado o período de adaptação, 

conseguimos engrenar e dar sequência aos serviços, assim 
como promover as mudanças que eram urgentes.

Em relação aos valores do convênio Fênix, no ano de 2019 
houve o aumento de 13%  e, para ano de 2020, a direção da 
Apevo conseguiu baixar para 10%. Quanto às reduções de 
despesas, eliminamos a isenção dos planos de saúde e outros 
serviços prestados aos diretores.

Identicamos oportunidades para incrementar receitas e 
reduzir despesas, com ações simples nos setores de 
Turismo, Salão Social, na colônia de férias em Ilha Comprida 
e nas áreas administrativas comuns.

Para aumentar as receitas, foi feito o planejamento anual das 
atividades do Salão Social com eventos e bailes. No 
Departamento de Turismo, foi elaborada a agenda anual das 
viagens com a negociação com os fornecedores, na busca de 

melhores preços de transportes, acomodações e refeições. 
Foi feita também uma redução nos custos operacionais e 
conseguimos reverter isso para os passageiros, por meio de 
desconto ou isenção total das passagens.
Dos investimentos em andamento, temos a execução da 
obra de ampliação de mais cinco apartamentos localizados na 
Ilha Comprida - já em fase de acabamento.  Após o término 
das obras, vamos planejar ações de ocupação eciente dos 
apartamentos, seja pela a utilização pelos associados e seus 
convidados ou pelas parcerias de locação.
Agradeço à atenção e um abraço fraterno!

Prezados associados da 
Apevo, tenho a grata 
s a t i s f a ç ã o  e m 
a p r e s e n t a r  o s 
a c o n t e c i m e n t o s 
ocorridos durante o 
primeiro ano à

Daniel Sentelhas 
Presidente da Apevo

José Carlos 
Ferreira

O Salão Social passou por uma profunda avaliação e 
reformulação nos contratos e valores cobrados para as 

diferentes formas de utilização. Passou a beneciar os 
associados e seus dependentes nas tarifas de locação. 
Também elaborou uma nova programação de atividades, 
proporcionando momentos de lazer e entretenimento aos 
associados e ao público em geral.

Como vocês puderam conferir, o ano de 2019 foi de 
mudanças, com uma administração austera e criteriosa, que 
visa obter melhores resultados nanceiros. Assim seguimos 
com um trabalho transparente e sério. No segundo 
semestre de 2020, faremos a prestação de contas do 
exercício de 2019 - que será o melhor dos últimos cinco 
anos.

Há um ano, a atual diretoria assumiu os trabalhos da Apevo, 
após determinação judicial. De lá para cá, muito vem sendo 
feito e esforços não faltam para que a associação seja cada vez 
mais um exemplo de instituição que honre seus valores e 
ofereça benefícios reais aos seus associados. 

Na área de saúde, a Apevo fez a contratação de novos 
prossionais para atenderam às atuais necessidades. A 
Unidade de Saúde também ganhou novo técnico – o médico 
Fábio de Sousa, que trouxe um novo olhar para o serviço 
(leia matéria na página 6). Também registramos novos 
atendimentos em outras áreas, como os cursos de Inglês, 
Informática e dança.  
Para 2020 temos novidades na área de atividades físicas que 
são oferecidas no prédio localizado na rua Antônio 
Fernandes, 148. Na próximas edições do Jornal da Apevo 
traremos as novidades com mais exatidão.

Entre os pontos importantes a serem destacados nesse 
tempo de atuação, o Departamento de Turismo se 
reorganizou para atender melhor aos usuários. Além da 
manutenção e conclusão dos passeios programados para 
2019, foi feito um planejamento anual para 2020, com 
passeios inéditos e viagens para novos destinos. Ainda no 
que se refere ao Turismo, reduzimos os custos operacionais 
e oferecemos passagens com desconto ou isenção total para 
alguns passageiros. Vice-presidente

Na Quarta-Feira de Cinzas, quando ela começa, os 
sacerdotes colocam um pouquinho de cinzas sobre a cabeça 
dos éis na Missa. O sentido deste gesto é de lembrar que um 
dia a vida termina neste mundo, “voltamos ao pó” que as 
cinzas lembram. Por causa do pecado, Deus disse a Adão: “És 
pó, e ao pó tu hás de tornar” (Gênesis 2, 19).

Assim podemos viver bem a Quaresma e participar bem da 
Páscoa do Senhor, enriquecendo a nossa alma com as suas 
graças extraordinárias; podendo assim ser melhor e viver 
melhor.

Jesus quis que nos confessemos com o Sacerdote da Igreja, 
seu ministro, porque ele também é fraco e humano, e pode 
nos compreender, orientar e perdoar pela autoridade de 
Deus. Especialmente aqueles que há muito não se 
confessam, têm na Quaresma uma graça especial de Deus 
para se aproximar do Confessor e entregar a Cristo nele 
representado, as suas misérias.
Uma prática muito salutar que a Igreja nos recomenda 
durante a Quaresma, uma vez por semana, é fazer o 
exercício da Via Sacra, na igreja, recordando e meditando a 
Paixão de Cristo e todo o seu sofrimento para nos salvar. Isto 
aumenta em nós o amor a Jesus e aos outros.

Embora este seja um tempo de oração e penitência mais 
profundas, não deve ser um tempo de tristeza, ao contrário, 
pois a alma ca mais leve e feliz. O prazer é satisfação do 
corpo, mas a alegria é a satisfação da alma.

Este sacramental da Igreja lembra-nos que estamos de 
passagem por este mundo, e que a vida de verdade, sem m, 
começa depois da morte; e que, portanto, devemos viver 
em função disso. As cinzas nos lembram que após a morte 
prestaremos contas de todos os nossos atos, e de todas as 
graças que recebemos de Deus nesta vida, a começar da 
própria vida, do tempo, da saúde, dos bens, etc.

Não podemos esquecer também que a Santa Missa é a 
prática de piedade mais importante da fé católica, e que dela 
devemos participar, se possível, todos os dias da Quaresma. 
Na Missa estamos diante do Calvário, o mesmo e único 
Calvário. Sim, não é a repetição do Calvário, nem apenas a 
sua “lembrança”, mas a sua “presenticação”; é a atualização 
do Sacrifício único de Jesus. A Igreja nos lembra que todas as 
vezes que participamos bem da Missa, “torna-se presente a 
nossa redenção”.

Cristo jejuou e rezou 
durante quarenta dias 
(um longo tempo) antes 
de enfrentar as tentações 
do demônio no deserto e 
nos ensinou a vencê-lo 
pela oração e pelo jejum. 
Da mesma forma a Igreja 
quer ensinar-nos como 
vencer as tentações de 
h o j e .  D a í  s u r g i u  a 
Quaresma.

Sabemos como devemos viver, mas não temos força 
espiritual para isso. A morticação fortalece o espírito. Não é 
a valorização do sacrifício por ele mesmo, e de maneira 
masoquista, mas pelo fruto de conversão e fortalecimento 
espiritual que ele traz; é um meio, não um m.
Quaresma é um tempo de “rever a vida” e abandonar o 
pecado (orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, ganância, 
pornograa, sexismo, gula, ira, inveja, preguiça, mentira, 
etc.). Enm, viver o que Jesus recomendou: “Vigiai e orai, 
porque o espírito é forte mas a carne é fraca”.

Esses quarenta dias, devem ser um tempo forte de 
meditação, oração, jejum, esmola (caridade), práticas que a 
Igreja chama de “remédios contra o pecado”. É tempo para 
se meditar profundamente a Bíblia, especialmente os 
Evangelhos, a vida dos santos, viver um pouco de 

morticação (cortar um doce, deixar a bebida, cigarro, 
passeios, churrascos, a TV, alguma diversão, etc.) com a 
intenção de fortalecer o espírito para que possa vencer as 
fraquezas da carne.

Santo Agostinho dizia que “o pecador não suporta nem a si 
mesmo”, e que “os teus pecados são a tua tristeza; deixa que 
a santidade seja a tua alegria”. A verdadeira alegria brota no 
bojo da virtude, da graça; então, a Quaresma nos traz um 
tempo de paz, alegria e felicidade, porque chegamos mais 
perto de Deus.
Para isso podemos fazer uma Conssão bem feita; o meio 
mais ecaz para se livrar do pecado. Jesus instituiu a Conssão 
em sua primeira aparição aos discípulos, no mesmo domingo 
da Ressurreição (Jo 20,22) dizendo-lhes: “a quem vocês 
perdoarem os pecados, os pecados estarão perdoados”. 
Não há graça maior do que ser perdoado por Deus, estar 

livre das misérias da alma e estar em paz com a consciência.

Professor Felipe Aquino
Apresentador, escritor e professor de História da 

Igreja do “Instituto de Teologia Bento XVI”
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Foliões se divertem no pré-Carnaval da Apevo 

Março de 2020

Amigos se reuniram para celebrar o pré-Carnaval na Apevo

Embalados com repertório ao vivo da Banda Palladium, os 
foliões tomaram conta da pista de dança. Criatividade não 
faltou e a maioria do público se fantasiou; entre eles, teve 
quem se vestiu de Alerquina, Mulher-Maravilha e Coringa.

Em breve, novas informações sobre a venda de convites.

Próximos eventos 

Na agenda de bailes da Apevo estão programados mais 
quatro eventos temáticos, que prometem agitar as noites de 
sábado dos associados e do público em geral. Os próximos 
eventos serão realizados nos dias 23 de maio: Baile de 
Outono com a banda Alphaville; 22 de agosto: Baile de 
Inverno com a banda Marcos Frann; 24 de outubro: Baile da 
Primavera com a banda Tok Especial e se encerram no dia 12 
de dezembro: Baile de Fim de Ano com a banda Brasa Brasil.

Os foliões adiantaram as comemorações carnavalescas e 
curtiram o pré-Carnaval organizado pela Apevo no dia 15 de 
fevereiro. O “Carnapevo” reuniu cerca de 200 pessoas no 
Salão de Eventos da entidade e teve como ponto alto a 
animação do público. A decoração do evento também 
marcou a noite e deixou o salão mais colorido.

Abaixo conra algumas fotos de quem esteve pelo evento. A 
cobertura completa está no site e Facebook da Apevo.

Amigos e familiares de Wilma Galli

Antônio e Solange Modesto Casais prestigiam mais um evento promovido pela associação

Eliana Silva e Maria Auxiliadora

Integrantes do Lions Clube de Votorantim

Evento proporciona a oportunidade de conhecer novas pessoas

As amigas Vilma Senne e Dalcisa Rizzo

Grupo de amigos no ‘‘Carnapevo’’

Rosmari Marinoni e Vanderlei Ribeiro

Público abusou da criatividade com suas fantasias Odila e Ivan Schiming, Vilma e Luiz Carlos DiasMargarida e Daniel Sentelhas, João Dalmacio e Marilene Leme

Esse é o número de novos associados 
da Apevo nos meses de janeiro e fevereiro;

A associação dá as boas vindas a todos! 

Basta comparecer na Apevo com RG, CPF, 

comprovante de residência e número de benefício 

(no caso de aposentado). 

Todos podem se associar.
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Apevo comemora 28 anos com café da manhã especial  

Associação realiza evento em comemoração ao Dia da Mulher 

Março de 2020

Associados aguardavam abertura do salão de eventos 

“A Apevo é um sonho que começou há 28 anos e hoje 

A abertura do evento foi feita pelo Coral da Apevo, que 
cantou o Hino Nacional, o Hino de Votorantim e o Hino da 
Apevo. O presidente, Daniel Sentelhas, agradeceu pela 
conança do público. 

Para comemorar seus 28 anos de fundação, a Apevo - que é 
referência na luta pelos aposentados de Votorantim e região, 
ofereceu um café da manhã especial, no dia 7 de fevereiro. 
Mais de 150 pessoas prestigiaram o evento, que foi aberto 
para associados e dependentes.
Além do aniversário, o café da manhã também homenageou 
o Dia do Idoso (comemorado no dia 24 de janeiro).

somamos mais de 3500 associados. Nosso objetivo é 
continuar crescendo para oferecer o que há de melhor, nos 
diversos segmentos, a todos que fazem parte do nosso 
quadro associativo”, disse.

Baile de aniversário

Também no dia 7 de fevereiro foi realizado a noite festiva 
“Apevo 28 anos”, organizada pelo promoter Josué Araújo. 
Cerca de 150 pessoas prestigiaram o baile, que contou com 
show ao vivo da Banda Jotta E.

Conra abaixo algumas fotos das comemorações. A 
c o b e r t u r a  c o m p l e t a  e s t á  n o  s i t e  d a  A p e v o 
( 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/ApevoOcial).

Josuka irá promover bailes independentes - no qual  Apevo 
apenas irá alugar o salão de eventos - às sextas-feiras. Em 
breve, será divulgada a data do próximo evento nas redes 
sociais da associação.

 

O público também concorreu a brindes, oferecidos pelos 
parceiros da Apevo (Óticas Único, Amore Cosméticos, Loja 
Del Ben, Belle Femme, restaurante Aroma e Sabor, 
D'Lourdes Modas e Confeccções, Jardim Clarice Material de 
Construção e Farmamed) e participou da aferição de pressão 
e teste de glicemia realizadas pela Farmamed. O evento 
contou com o apoio da faculdade Unopar, Denis 
Arquitetura e CredFácil.

 

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher – 
comemorado no dia 8 de março – a Apevo irá realizar o 
evento o “Elvis para mulheres”. Ao som do cover Dalízio 
Moura, o evento está programado para o dia 7 de março, a 
partir das 20h, no Salão de Eventos Apevo. 

Segundo o artista, a ideia de ser cover do cantor surgiu na 
adolescência. “Sempre fui muito fã do Elvis. Comecei a tocar 
violão e a cantar e, somente muitos anos depois, por um 

Dalizio é cover do cantor Elvis Presley desde julho de 2000 e 
se apresenta com a tradicional costeleta, topete e réplicas das 
roupas usadas pelo Rei do Rock. A lista de músicas 
apresentadas no evento contará com os clássicos “Johnny B. 
Goode” e “Jai-Jailhouse Rock”. 

acaso, z uma apresentação com as músicas dele e as pessoas 
gostaram”, conta.

Os ingressos estão à venda na Apevo e todos – homens e 
mulheres – podem prestigiar. Associados pagam R$ 20 e não 
associados R$ 25 não associados. A associação funciona de 
segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na rua Antônio 
Fernandes, 50 – Centro. 

Dalízio diz que o evento terá muitas surpresas para o público. 
“Espero levar muito alegria, diversão e emoção para as 
pessoas, homenageando as mulheres com carinho e 
admiração”, ressalta. Também haverá sorteio de brindes.

Informações pelo telefone (15) 3243-2410.

Dalízio Moura se apresenta como cover de Elvis

Nova turma de dança de salão tem aulas às quartas-feiras  
Em fevereiro, teve início a nova turma de dança da Apevo. 
Com aulas às quartas-feiras, o grupo vem aprendendo 
passos de diversos ritmos com o professor Josué Araújo 
(Josuka).
A atividade é gratuita para associados e não associados 
pagam R$ 30 por mês. As aulas acontecem das 19h30 às 
21h30, no Salão de Eventos da Apevo – rua Antônio 
Fernandes, 50 – Centro de Votorantim.
Os interessados em participar podem fazer uma aula 
gratuita. Associados devem estar em dia com as 
mensalidades da Apevo e apresentar a carteirinha da 
associação na hora da matrícula. A inscrição é feita com o 
professor, durante o horário de aula. 

Aulas com Wally

A Associação continua oferecendo aulas com o professor 
Wellington Marques. A atividade acontece às terças-feiras, 
das 20h às 22h, no prédio da associação na rua Antônio 
Fernandes, 148 - Centro de Votorantim.
As aulas de Wally - como é conhecido o professor - são 
gratuitas e apenas para associados e dependentes. A 
inscrição também deve ser feita diretamente com ele, 
durante o horário de aula.
Informações na sede da Apevo - rua Antônio Fernandes, 50 
ou pelo telefone (15) 3243-2410.

Nova turma de dança com o professor Josuka

Mais de 150 pessoas prestigiaram o aniversário da Apevo

Diretores comemoram 1 ano no comando da Apevo

Baile em homenagem à Apevo, organizado por Josuka AraújoDaniel Sentelhas e José Carlos Ferreira: presidente e vice da associaçãoCoral da Apevo se apresentou durante o evento
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Turismo 5
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Sítio abre agenda de passeios da Apevo em 2020 
O pr imeiro passe io do ano,  programado pe lo 
Departamento de Turismo da Apevo, teve como destino o 
Sítio Santo Antônio, em Mairinque. Novidade na 
programação de viagens da associação, a excursão 
aconteceu no dia 9 de fevereiro e atraiu 70 pessoas.
De acordo com a coordenadora do Turismo, Viviane 
Marteletto Padilha, o grupo aproveitou momentos de lazer e 
descontração no sítio da família Petrônio. “Os turistas 
aproveitaram até o último minuto no sítio e pediram bis da 
viagem. Por isso, em setembro iremos realizar mais uma 
excursão e a novidade será a Festa Italiana, com muita massa 
e vinho”, comenta Viviane.
Durante o passeio, os turistas tomaram café da manhã e 
almoçaram no local; conheceram o Memorial de Francisco 
Petrônio; participaram de atividades com os monitores; 

 
Thermas Water Park

 
Em março, o destino do Turismo é o Thermas Water Park. O 
passeio também é novidade em 2020 e acontece no dia 15 
de março.
Localizado em São Pedro, o parque conta com 13 piscinas, 
12 tobogãs, atrações como: vulcão e balde maluco, parque 
aquático infantil, fazendinha, entre outros. O pacote da 
Apevo inclui: transporte de ida e volta, serviço de bordo, 
ingresso do parque e almoço.

brincaram de bingo e dançaram ao som do show em tributo 
a Francisco, com músicas cantadas por seu lho, José 
Petrônio.

Grupo de turistas que foram ao Sítio Santo Antônio,em Mairinque

Amigos se reuniram para curtir momentos de lazer no sítio Monitores promoveram diversas atividades para o grupo Antônia Sbrugnera, Vera Lucia, Jandira Bernardes e Francisco Vala

Claudinei e Sueli Galli, Silvana e Edson Corrêa Espaço possui fazendinha com diversos animais Luciana Helena Campos, Elizabete Campos e Vera Lucia
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A campanha “Apevo e Novembro Azul” deve se repetir esse 
ano. Em 2019, cerca de 100 associados participaram da 
palestra de prevenção ao câncer de próstata e ao mutirão 
de exames promovidos pelo médico. “Outra ideia é uma 
campanha de prevenção ao câncer de pele. São muitos 
assuntos que pretendemos abordar em prol da saúde dos 
nossos associados. Queremos transmitir uma mentalidade 
preventiva por meio de campanhas de conscientização”, 

conclui.

Desde julho de 2019, a Unidade de Saúde da Apevo tem 
como diretor técnico o médico urologista Fabio Oliveira de 
Sousa. Em entrevista ao Jornal da Apevo, o prossional fez 
um balanço dos trabalhos desenvolvidos nesse período.

A clínica ca na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro de 
Votorantim. Agendamentos e informações pelo telefone 
(15) 3353-9800.

“São poucos meses para poder avaliar, mas nesse tempo, 
readequamos a clínica de acordo com as normas de 
vigilância sanitária e iniciamos projetos que devem se 
estender por 2020”, ressalta. Uma das ações realizadas foi a 
campanha “Apevo e Novembro Azul”, que contou com o 
apoio das empresas Souza Áreas, Phito Fórmulas, dos 
laboratórios Zodiac e Astellas e da instituição Lado a Lado.

Unidade de Saúde

Sobre os novos projetos, de acordo com Fábio a ideia é 
promover mais campanhas preventivas e esclarecedores 
com relação às doenças que podem ser diagnosticadas 

precocemente. “Com o apoio da diretoria, representada 
por Daniel Sentelhas, iremos promover um cronograma de 
atividades cientícas para orientar nossos associados. 
Também estamos planejando realizar palestras sobre 
disfunção hormonal do envelhecimento masculino, que 
terá o apoio da empresa Bessins, e uma campanha para as 
mulheres durante o “Outubro Rosa”, com palestras sobre 
disfunções miccionais, também conhecida como 
incontinência urinária”, comenta o médico sobre os novos 
projetos par a Unidade de Saúde Apevo.

Inaugurada em 2013, a Unidade de Saúde Apevo é 
referência no atendimento de qualidade e preços acessíveis 
em Votorantim e região. O espaço de mais de 300 m², 
atende dezenas de pessoas por dia, nas mais diversas 
especialidades. 

 

 
Novos projetos 

A moderna estrutura conta com recepção, sala de espera, 
banheiros, sala de esterilização e com 11 consultórios com 
atendimentos de: nutricionista, psicólogo, sioterapeuta, 
fonoaudiólogo, podóloga, dermatologista, dentista, 
ortopedista, sioterapeuta, pediatra, clínico geral, vascular, 
geriatra, ginecologista, cardiologista e esteticista todos com 
consultas com valores abaixo do mercado.

 

Unidade de Saúde completa oito meses com nova direção  

Coronavírus: Ministério da Saúde orienta para prevenção  

Isso porque, uma vez que o coronavírus passou a se 
disseminar mais através da Europa, torna-se mais difícil 
evitar sua propagação mundial.

Cidades próximas a Votorantim registraram quatro casos 
suspeitos de coronavírus durante o mês de fevereiro: 
Sorocaba, Itu, Ibiúna e São Roque. Até o nal do mês 
passado, o Brasil havia apenas um caso conrmado e 182 
suspeitas do novo vírus, que já matou mais de 2.800 
pessoas pelo mundo.

Sem pânico
 

Como surgiu

 

O surto inicial atingiu pessoas que tiveram alguma 
associação a um mercado de frutos do mar em Wuhan – o 
que despertou a suspeita de que a transmissão desta 
variação de coronavírus ocorreu entre animais marinhos e 
humanos. O mercado foi fechado para limpeza e 
desinfecção. (Fonte: G1.com)

"Você talvez veja funcionários de alfândega usando 
máscaras e luvas, mas não há necessidade de ir ao 
aeroporto usando uma máscara ou entrar em pânico se 
alguém tossir ao seu lado. Apenas lave bem suas mãos e 
siga as regras básicas de higienização", indica o médico.

 

Além de cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar; deve-se 
utilizar lenço descartável para higiene nasal; evitar tocar 
mucosas de olhos, nariz e boca; não compartilhar objetos 
de uso pessoal; limpar regularmente o ambiente e mantê-lo 
ventilado; lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com 
água e sabão ou usar antisséptico de mãos à base de álcool; 
deslocamentos não devem ser realizados enquanto a 
pessoa estiver doente; e, quando for viajar aos locais com 

circulação do vírus deve evitar contato com pessoas 
doente, animais (vivos ou mortos), e a circulação em 
mercados de animais e seus produtos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu o primeiro 
alerta para a doença em 31 de dezembro de 2019, depois 
que autoridades chinesas noticaram casos de uma 
misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan, metrópole 
com 11 milhões de habitantes.

"Enquanto ele estava restrito à China, era mais fácil fechar as 
fronteiras para conter a doença. Mas, uma vez que ela 
chegou à Europa, isso se torna muito mais complicado", 
arma. 

Ele lembra ainda que, mesmo nos países com maior 
número de casos, a grande maioria deles não tem 
gravidade, e que apenas as pessoas com idade avançada e 
saúde debilitada são as que correm mais risco.

Para ajudar a diagnosticar - por eliminação - os casos do 
coronavírus, a Ministério da Saúde antecipou para o dia 23 
de março o início da campanha de vacinação contra a gripe. 
Os sintomas dos vírus são parecidos e o ministério elaborou 
uma relação de cuidados básicos de prevenção para reduzir 
o risco de contrair ou transmitir o vírus.

Para o infectologista Ronald Pedrosa, é necessário reforçar 
os cuidados para evitar o contágio, mas não há motivo para 
os brasileiros entrarem em pânico, mesmo em ambientes 
com grande circulação de pessoas vindas de outros países, 
como, por exemplo, aeroportos.

Prevenção é orientação

Pedrosa não descarta que turistas que vieram ao Brasil para 
o Carnaval possam ter trazido o vírus, sem saber que 
estavam contaminados, e que novos casos possam surgir 
daqui a alguns dias, após o período de incubação, que pode 
durar até 14 dias.

 

O novo vírus é apontado como uma variação da família 
coronavírus. Os primeiros foram identicados em meados 
da década de 1960, de acordo com o Ministério da Saúde. 

O vírus recebeu o nome de Covid-19 e ainda não está claro 
como ocorreu a mutação que permitiu o surgimento do 
novo vírus.

Médico também atende como urologista na Unidade de Saúde

Inaugurada em 2013, já realizou mais de 30 mil atendimentos Sala de atendimento é moderna e confortável

Brasil conrma primeiro caso de coronavírus
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Ciclo de transmissão do vírus
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Votorantim registra 22 casos de dengue e segue com ações de combate 

Roupas que minimizem a exposição de pele durante o dia – 
quando os mosquitos são mais ativos – proporcionam 
alguma proteção às picadas e podem ser uma das medidas 
adotadas, principalmente durante os surtos. Mosquiteiros 
proporcionam boa proteção para aqueles que dormem 
durante o dia, como bebês, pessoas acamadas e 
trabalhadores noturnos.

A cidade de Votorantim registrou, até o mês de fevereiro, 22 
casos de dengue e, com isso, seguem as ações de bloqueio 
aos criadouros do mosquito Aedes aegypti – transmissor da 
dengue, chikungunya e zika vírus. Ao total, foram mais de 
290 noticações e, dos casos conrmados, 16 são 
autóctones – adquiridos dentro do município – e 6 são 
importados.
O Centro de Controle de Zoonoses orienta a população, 
com ações educativas em pontos de grande circulação de 
pessoas, como o terminal de ônibus João Sotto, além de 
visitas as casas com ações de bloqueio para eliminar possíveis 
criadouros.
De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa), o trabalho está 
sendo intensicado para que não haja aumento de casos na 
cidade. Além do trabalho da equipe de Zoonoses, as ações 
de limpeza são realizadas em vários bairros pela Secretaria de 
Serviços Públicos, que conta com a operação Cidade Viva.

Sesa orienta população

Além disso, o Centro de Controle de Zoonoses realiza 
visitas constantes aos Pontos Estratégicos (PE) da cidade, que 
são as borracharias, ocinas mecânicas, funilarias, galpões de 
materiais recicláveis, bem como nos Imóveis Especiais (IE), 
que são espaços com grande circulação de pessoas, a 
exemplo do terminal de ônibus, unidades de saúde e 
supermercados.

Prevenção começa dentro de casa

A secretaria orienta a população que, ao apresentar os 
sintomas da doença, como febre alta, dor de cabeça, dor 

atrás dos olhos e dores no corpo, a pessoa deve procure de 
imediato pela Unidade de Saúde (UBS) mais próxima de sua 
residência.

A melhor forma de se prevenir contra a dengue começa 
com ações dentro de casa: eliminando água armazenada 
que podem se tornar possíveis criadouros, como em vasos 
de plantas, lagões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas 
sem uso e sem manutenção, por exemplo.

Sorocaba decreta epidemia

Em um período de uma semana, 84 novos casos de dengue 
foram conrmados pela Secretaria de Saúde de Sorocaba 
(SES). Em 2019, Sorocaba registrou no total 1.076 pessoas 
com a doença.
Também foram contabilizados cinco casos de chikungunya 
(três autóctones e dois importados). Não há casos de febre 
amarela, mas um caso de zika está em investigação. Os 
bairros com maior ocorrência são os localizados nas áreas de 
abrangência das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Rodrigo, 
Simus, São Bento e Angélica. No entanto, todas as áreas do 
município apresentaram casos positivos de dengue em 
2020.

Sendo assim, a SES pede a colaboração de todos os 
moradores da cidade no combate ao mosquito Aedes 
aegypti.  

A cidade de Sorocaba decretou estado de epidemia de 
dengue por conta dos casos da doença registrados em 2020. 
Foram conrmados 274 casos até o último dia 17 de 

fevereiro, sendo 212 autóctones, 59 importados e três 
indeterminados. Além destes, outros 134 estão em 
investigação.

Segundo a SES, o cenário é bastante preocupante por conta 
do aumento de casos de dengue na cidade, que está bastante 
elevado já no primeiro mês de 2020. Além disso, outra 
preocupação é a circulação do sorotipo 2 da doença, que é 
mais perigoso e está em circulação em Sorocaba.

De acordo com o Ministério da Saúde, no momento só 
existe uma vacina contra a dengue registrada na Anvisa – 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que está disponível 
na rede privada. Ela é usada em três doses no intervalo de um 
ano e só deve ser aplicada em pessoas que já tiveram pelo 
menos uma infecção por dengue.

Casos de doença renal triplicam no Brasil: saiba como prevenir  

A detecção precoce da doença renal e a adoção de condutas 
terapêuticas apropriadas para o retardamento de sua 
progressão pode minimizar o sofrimento dos pacientes, 
oferecendo melhor qualidade de vida ao doente renal e 
ainda reduzir os custos relacionados ao tratamento. Nos 
estágios iniciais, a DRC é assintomática, dicultando seu 
diagnóstico precoce. Porém, na etapa em que está 
avançada, a pessoa pode necessitar de diálise e até mesmo 
um transplante de rim. 

A prevenção das doenças renais está diretamente 
relacionada ao estilo e condição de vida das pessoas. Tratar e 
controlar os fatores de risco são as principais formas de 
prevenir.

Existem diversas formas de aferir as funções renais, incluindo 
exames de urina e dos rins, conforme cada caso. Para a 
escolha do melhor tratamento, o paciente é classicado em 7 
estágios (1, 2, 3a, 3b, 4, 5 não dialítico e 5 dialítico). O 
tratamento é considerado conservador (estágios de 1 a 3), 
pré-diálise (4 e 5-ND) e Terapia Renal Substitutiva (TRS) no 
estágio 5-D.

O número de pacientes com doença renal crônica triplicou 
em 16 anos no Brasil. De acordo com a Sociedade Brasileira 
de Nefrologia, cerca de 850 milhões de pessoas sofrem com 
a DRC no mundo e 2,4 milhões delas morrem anualmente. 
Diabetes, hipertensão, histórico de doença renal na família, 

obesidade e tabagismo são os principais fatores de risco para 
o desenvolvimento da doença.

Fatores de risco e prevenção

Os principais fatores de risco para as doenças são: pessoas 
com diabetes; hipertensos; idosos; obesos (IMC acima de 
30 kg/m²); histórico de doença do aparelho circulatório 
(doença coronariana, acidente vascular cerebral, doença 
vascular periférica, insuciência cardíaca); histórico de 
doença renal crônica na família; tabagismo e uso de agentes 

nefrotóxicos.

As práticas recomendadas incluem: pratica de exercícios 
físicos regulares; evitar o excesso de sal, carne vermelha e 
gorduras; controle de peso corporal, pressão arterial, 
colesterol e glicose; não fumar; não abusar de bebida 
alcoólica; evitar o uso de anti-inamatórios não hormonais; 
cuidar de quadros de desidratação; realizar exames 
laboratoriais; consultar regularmente o clínico geral e não 
fazer uso de medicamentos sem prescrição médica.

Unidade de Saúde oferece atendimento com Barra de Access   
Para dar suporte aos atendimentos realizados na Unidade de 
Saúde Apevo, a terapeuta Viviane Brito irá fazer aplicações 
de Barra de Access. A prossional atende em parceria com a 
sioterapeuta Thaís Mansur.
A técnica terapêutica quântica auxilia na expansão da 
consciência, por meio do toque sutil das mãos em 32 pontos 
energéticos em volta da cabeça. Pontos que armazenam, de 
forma consciente ou inconsciente, nossas crenças, padrões, 
juízos, pensamentos, comportamentos, sentimentos e 
emoções diante do que experimentamos durante a vida ou o 
que o mundo implanta no nosso cérebro e que impede que 
a vida ua com facilidade, harmonia, alegria e equilíbrio.

“Quando efetuamos a limpeza destes pontos, liberamos os 
registros negativos e uma nova consciência começa a surgir. 
A partir de então, podemos experimentar uma vida sem 
traumas, medos e bloqueios. Permitindo que os mesmos 
sejam elaborados, ressignicados e, por m, curados”, 
ressalta Viviane.
O atendimento é feito na Unidade de Saúde Apevo às 
segundas e sextas-feiras, no período da manhã. 
Agendamentos e informações pelo telefone (15) 3353-
9800. A unidade ca na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro de 
Votorantim.

Terapeuta realiza procedimento de Barra de Access
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Problemas nos rins merecem atenção redobrada 
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Mosquito Aedes aegypti transmite três doenças
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Prefeitura segue com ações contra o mosquito
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Mês de aniversário: associados são contemplados com novos brindes  

Ademir Rosa de Paula (sorteado) e Daniel Sentelhas

A Apevo ressalta também que o associado ou dependente 
não deve fornecer seus dados ao depositar os cupons nas 
urnas. O sorteio realizado pela associação em parceria com 
as empresas é gratuito e, caso o associado seja contemplado, 
a entidade entra em contato. As empresas não estão 
autorizadas a utilizar os dados dos mesmos para agendar 
visitas ou orçamentos. Em caso de dúvidas, a orientação é 
para que procurem a associação.

Conra abaixo os contemplados do mês comemorativo.
 

No mês de fevereiro, o Show de Prêmios da Apevo contou 
com o apoio de novos parceiros. A associação completou 28 
anos e, para comemorar a data, além dos prêmios das Óticas 
Único, restaurante Aroma e Sabor, Farmamed, Farma Ponte, 
jornalista César Silva e salão de beleza Vanessa Rodrigues e 
Cia, também foram sorteados presentes da Belle Femme, 
Amore Cosméticos, Jardim Clarice Materiais de Construção, 
D'Lourdes Moda e Confecção e Del Ben Presentes.

 
Para participar

Reclamações
 

Para concorrer aos sorteios mensais, o associado deve estar 
em dia com as mensalidades da Apevo e depositar os cupons 
nas urnas dispostas na associação, Farmamed e Farma Ponte. 
O sorteio é realizado no primeiro dia útil do mês e o setor 
responsável entra em contato com o contemplado – por 
meio de ligação telefônica ou mensagem de WhatsApp – 
para agendar a retirada do prêmio e foto.

A Apevo tem recebido reclamações dos associados sobre o 
uso indevido de seus contatos pessoais por meio de 

empresas parceiras. A associação esclarece que os dados são 
sigilosos e os parceiros não possuem a lista de endereços e 
telefones.

Adilson Mastrocola e Aline Ramos (Farmamed) André de Souza (sorteado) e Daniel Sentelhas

César Silva, Vlademir Clemente (sorteado), Rosa Maria e Idair Modesto Eliseu Sentelhas e Clarinda Ferreira (sorteada) Eliseu Sentelhas e Eliana Rangel (sorteada)

Fernando Pregnolatto (farmácia), Jonas Godoy, José Maria e Taieska Pinho Grasiela de Carvalho (Farma Ponte), João Pedro e Neuza Baeza João Garcia (sorteado) e Daniel Sentelhas

José Carlos Ferreira e Manuella Maciel (sorteada) Luiz Fernando de Oliveira e Jussara de Campos (ótica) Maria Ap. Gomes (sorteada) e José Carlos Caramanti

Sônia Regina Bacarin e Adriana dos Anjos (podóloga) Sueli Lisboa (Farmamed) e Anezia Vieira de Moraes Angelita da Silva e Gisele Candido (Farmamed)

Nathalia Araújo (Farma Ponte) e Alípio Rocha Sobrinho Nathalia Araújo (Farma Ponte) e Argemiro Alves Rocha Rita Vaz (contemplada) e Daniel Sentelhas

Letícia Leite Soares (contemplada) e Viviane Marteletto

De 2 a 6 de março, a Denis Arquitetura estará na Apevo 
esclarecendo possíveis dúvidas do público. Em fevereiro, a 
associação e a empresa rmaram uma parceria que concede 
20% de desconto no valor total dos serviços.
A Denis oferece soluções para imóveis, com serviços 
como: projetos residenciais e comerciais, construção e 
reforma, legal ização e regularização de imóveis, 

regularização fundiária, desmembramento e unicação, 
acessibilidade e auto de vistoria do corpo de bombeiros 
(AVCB). 
O pagamento dos serviços é parcelado via cartão de crédito, 
de acordo com as necessidades do cliente. Informações e 
agendamentos pelo telefone (15) 98170-8170.

Definis Arquitetura promove consultas gratuitas na Apevo   
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Bailarinos de Votorantim se apresentam nos EUA  

Para ela, a escola ter sido selecionada dentre mais de 200 
coreograas do evento, foi algo inesperado. “Poder levar a 
nossa dança para o exterior é algo realmente muito 
importante, não só prossionalmente falando, mas sim pela 
experiência que teremos na vida, porque vamos representar 
não somente Votorantim, mas o Brasil”, disse.

O Studio de dança “Beatriz Vieira”, de Votorantim, será 
representante do Brasil na NBA, na cidade de Orlando - nos 
Estados Unidos, no dia 19 de março. Onze bailarinos da 
escola irão se apresentar no intervalo do jogo de basquete 
do Orlando Magic X Cleveland Cavaliers. Também farão 
apresentação na Disney Springs - um espaço que reúne lojas 
e restaurantes em Orlando, no dia 17.
Inaugurada em 2016, a escola dirigida pela bailarina Bia Vieira 
oferece as modalidades Ballet Clássico, Ballet Training, Jazz, 
Jazz Funk, Dança Irlandesa, Sapateado Americano, Stiletto e 
Danças Urbanas.
Bia conta que o convite para as apresentações nos EUA 

aconteceu após a participação na competição “FIIMMADE”, 
em Mogi Mirim, em julho de 2019. “Nessa competição 
fomos selecionados e premiados pra dançar na NBA. 
Seremos em 11 integrantes e vamos nos apresentar na 
modalidade Danças Urbanas”, informou Bia.

Grupo irá se apresentar nos Estados Unidos em março
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Sarampo: vacinação contra a doença termina dia 13 
Encerra-se no dia 13 de março a campanha de vacinação, de 
nível nacional, contra o sarampo. Devem se imunizar 
pessoas de 5 a 19 anos. Até o fechamento desta edição do 
Jornal da Apevo, a cidade de Votorantim não havia recebido 
nenhuma noticação da doença.

Casos em São Paulo

A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) e Estratégias de Saúde da Família (ESFs), de 
segunda à sexta-feira, durante o horário de atendimento de 
cada uma.

 

 
O estado de São Paulo conrmou 176 casos de sarampo até 
o dia 14 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Estadual 
de Saúde, não há registros de mortes neste ano. Em 2019, 
foram 17.428 casos, com 14 mortes.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, a campanha tem 
por objetivo imunizar o público-alvo que ainda não possui o 
esquema de duas doses para ser considerado imune ao 
sarampo. Apesar de não haver nenhum caso suspeito, a 
Secretária de Saúde (Sesa) orienta que a população procure 
a unidade de saúde mais próxima.

Nas cidades do estado de São Paulo, os postos de saúde 
também oferecem a vacina contra febre amarela para 
pessoas a partir de 9 meses. A dose pode ser aplicada 
simultaneamente com a tríplice viral, caso haja necessidade, 
em pessoas a partir de 2 anos de idade.
Em crianças com idade inferior, será priorizada a vacina 
contra o sarampo e agendada a aplicação contra a febre 
amarela para quatro semanas depois. A vacina contra a febre 
demora dez dias para garantir proteção efetiva.

Devem se vacinar pessoas de 5 a 19 anos
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Prazo para declaração do IR 2020 começa dia 2 de março   

Deve declarar o IR 2020 o contribuinte que recebeu 
rendimentos tributáveis acima R$ 28.559,70 em 2019. 
Quem optar pelo desconto simplicado, abre mão de todas 
as deduções admitidas na legislação tributária em troca de 
uma dedução de 20% do valor dos rendimentos, limitada a 
R$ 16.754,34. A multa para o contribuinte que não zer a 
declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, 
R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do 
imposto devido.
Também são obrigados a declarar aqueles que receberam 
rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 
40 mil no ano passado; quem obteve, em qualquer mês de 
2019, ganho capital na alienação de bens ou direitos; quem 
comprou ou vendeu ações na Bolsa de Valores; quem teve 
receita bruta superior a R$ 142.798,50 em atividade rural; 
quem teve a posse ou propriedade de bens ou direitos, 

inclusive terra nua, de valor superior a R$ 300 mil; quem 
passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e 
nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro; e, 
quem vendeu um imóvel e comprou outro no prazo de 180 
dias, usando a isenção do IR no momento da venda.

O prazo de apresentação da declaração do Imposto de 
Renda 2020, ano-base 2019, começa no dia 2 de março e se 
estende até o dia 30 de abril. De acordo com a Receita 
Federal, os contribuintes que enviarem as declarações no 
início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, 
também irão receber mais cedo as restituições – este ano, os 

valores serão pagos de 29 de maio a 30 de setembro. 
Idosos, portadores de doença grave e decientes físicos ou 
mentais têm prioridade.

Desde o ano passado, a Receita exige o CPF – Cadastro de 
Pessoa Física de todos os dependentes incluídos na, 
independente da idade. Segundo o Fisco, a redução da idade 
visa evitar que a declaração caia na malha na.
 

Parceiro da Apevo
 
Para facilitar a declaração dos contribuintes associados e 
dependentes da Apevo, a associação possui uma parceria 
com o contador Francisco Carlos Vieira dos Santos. O 
atendimento é feito de segunda à sexta-feira, das 8h às 21h e 
sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. O valor é R$ 
60. Informações pelos telefones (15) 3247-6623 ou 99716-
1 7 0 1  e  t a m b é m  p e l o  e - m a i l 
franciscocvscontador@gmail.com.

Contador Francisco atende o público diariamente

Prefeitura abre inscrições para concurso público  

São 22 vagas para os cargos: Analista de Sistemas, Auxiliar de Serviços Infantis, Contador, 
Engenheiro Agrônomo, Fiscal de Posturas, Fonoaudiólogo, Inspetor de Alunos, Médico 
Especialista em Cardiologia, Médico Especialista em Dermatologia, Médico Especialista em 
Endocrinologia, Médico Especialista em Geriatria, Médico Ginecologista, Médico Especialista 
em Neurologia, Médico Especialista em Neurologia Infantil, Médico Especialista em 
Ortopedia e Médico Oftalmologista.

A Prefeitura de Votorantim abriu as inscrições para o concurso público com vagas efetivas em 
diversos cargos. As inscrições devem ser feitas até o dia 16 de março, pelo site 
www.publiconsult.com.br.

Para se inscrever, o interessado deverá acessar o site www.publiconsult.com.br, o “Painel do 
Candidato”, selecionar a guia “Já sou cadastrado” ou “Quero me cadastrar”. Em seguida, 
deverá selecionar na guia “Inscrições Abertas”, o Concurso Público Nº 001/2020 da Prefeitura 
Municipal de Votorantim, escolher o cargo para o qual deseja se inscrever, preencher 
corretamente os campos e após nalizado o preenchimento dos dados, gerar boleto de 
pagamento da inscrição, que varia de R$ 13,20 a R$ 23. A prova objetiva está prevista para ser 
realizada no dia 5 de abril, sendo na parte da manhã (às 9h), para o cargo de auxiliar de 
educação infantil e na parte da tarde (às 14h) para os demais cargos.
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Autoescola concede descontos para associados e dependentes   

Há mais de 21 anos, a autoescola é referência no 

atendimento e suporte para pessoas com deciência. 

Associados e dependentes têm desconto de 5% no 

pagamento à vista ou parcelado. De acordo com Rodrigo, a 

empresa oferece todo suporte, desde a CNH (Carteira 

Nacional de Habilitação) até a isenção de impostos na 

compra de automóveis, com contato direto com as 

concessionárias.

A Autoescola Orienta ca na rua José Thomaz da Costa, 785 

– Vossoroca, em Votorantim. Informações pelo telefone 

(15) 3243-8319, pelo WhatsApp (15) 98137-0498 ou pelo 

e-mail: autoescolaoriente@hotmail.com.

Com o objetivo de proporcionar novas opções de serviços 

para os associados ou dependentes com deciência física ou 

auditiva, a Apevo rmou parceria com a Autoescola Oriente. 

Os diretores, Daniel e Eliseu Sentelhas, estiveram com o 

proprietário da autoescola, Rodrigo Lazaro Rafael da Silva, 

no mês de fevereiro.

A m de oferecer novas opções seguras de crédito 

consignado e empréstimo pessoal para seus associados e 

dependentes, a Apevo rmou parceria com a CredFácil – 

Soluções Financeiras. A unidade da franquia, localizada em 

Sorocaba, é representada por José de Souza Muniz, que 

esteve reunido com a diretoria da associação em fevereiro.

O escritório oferece atendimento diferenciado para os 

associados e dependentes da Apevo. Ao fechar o contrato 

com a CredFácil, o associado ganhará uma mensalidade da 

associação, paga pela empresa. 

A CredFácil presta serviços de: crédito consignado, seguro 

de ve ícu los ,  créd i to  pessoa l ,  nanc iamento e 

renanciamento de imóveis e veículos. No dia 6 de março, 

representante da empresa estará na sede da Apevo, 

durante o horário de funcionamento da associação, para 

esclarecer possíveis dúvidas dos associados.

A CredFácil ca na rua Dr. Nogueira Martins, 100 – Centro 

de Sorocaba. Informações pelo telefone (15) 3346-9779 

ou WhatsApp (15) 99113-8622.

Eliseu Sentelhas, Daniel Sentelhas e Rodrigo Lazaro

“Guia de Parceiros” da PM será lançado na Apevo     

A terapeuta Eliana Di Renzi, que é parceira da Apevo, está 

atendendo em novo endereço – rua Antonieta Côrrea dos 

Santos, 441 – Parque Bela Vista. Especializada na técnica 

“Barra de Access”, a prossional rmou uma parceria com a 

associação no nal do ano e concede desconto de 20% em 

cada sessão.

Agendamentos e informações pelo telefone (15) 99718-

7779.

Barra de Access é uma técnica que, por meio de toques 

terapêuticos em pontos especícos da cabeça, elimina os 

arquivos mentais que já não fazem sentido. De acordo com 

Eliana, a sessão dura em torno de 50 minutos.

José Carlos Ferreira, Jurandir Corrêa e Gilmara Fleoury

CredFácil: nova opção 
de crédito consignado   

Eliseu Sentelhas, José Carlos Ferreira e José de Souza Muniz

Academia oferece planos especiais para idosos  
Exercícios físicos são recomendados para pessoas de 

qualquer idade, principalmente àquelas que passaram dos 

50 anos e têm doenças crônicas, como a pressão alta, por 

exemplo. Por isso, a Academia Jump, parceira da Apevo, 

oferece planos especiais para pessoas da terceira idade, 

com mensalidades a partir de R$ 39,90.

Entre os benefícios dos exercícios, Clayton Tonche – 

proprietário da academia, lista: ajudam a controlar a 

pressão;  tem funções semelhantes de a lguns 

medicamentos, promovendo a vasodilatação e 

diminuindo a pressão; o coração ca mais forte e saudável, 

trabalhando com mais eciência e menos esforço; e, 

diminuição do peso corporal e percentual de gordura.

A academia oferece desconto de 30% para associados e 

dependentes Apevo, além de uma aula experimental para 

conhecer os serviços do local. A Jump ca na rua Alfredo 

Pops, 152 – Jd. Icatu, Votorantim. Informações pelo 

WhatsApp (15) 97402-2798.

Academia Jump oferece descontos para associados e dependentes

F
o

to
: 

A
rq

u
iv

o
 p

es
so

al

Fisioterapeuta realiza consultas home care com desconto   

O home care é um atendimento cada vez mais procurado 

pelas famílias. Assim como a sioterapia convencional, o 

home care auxilia o tratamento médico de pacientes que 

sofreram alguma lesão, perda de movimentos e que 

tiveram sua função comprometida causada por acidente ou 

debilidades. Entre os serviços prestados estão a sioterapia 

respiratória, neurológica, ortopédica, geriátrica e 

neuropediatria.

Desde 2019, a Apevo possui uma parceria com o 

sioterapeuta Anderson Alexandre C. de Magalhães. O 

prossional atende nas residências dos pacientes e oferece 

descontos para associados ou dependentes.

Agendamentos e informações pelo telefone (15) 99842-

4411. O prossional atende Votorantim e Sorocaba.

Parceria com sioterapeuta foi rmada em junho

Terapeuta parceira da Apevo
atende em novo espaço    

Para rmar a parceria entre a Apevo e PM, o vice-presidente 

José Carlos Ferreira esteve com os representantes da JT, 

Jurandir Corrêa e Gilmara Fleury.

No mês de março, a Polícia Militar, em parceria com a 

empresa JT Comunicação, irá lançar o “Guia de Parceiros” 

do CPI 7. O evento – fechado para PMs e autoridades – será 

no Salão de Eventos da Apevo.

O guia de parceiros reúne diversas empresas da região 

metropolitana de Sorocaba que oferecem descontos para 

os policiais e seus dependentes.

Fique em dia com as mensalidades da Apevo!
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Dia Internacional da Mulher: luta por direitos continua 

Março de 2020

Colaboradoras da Apevo são felicitadas pelo Dia da Mulher

Picolé de salada de frutas para o verão: aprenda como fazer  

Água na Boca

Embora não seja feriado, o 8 de março - Dia das 
Mulheres - é lembrado internacionalmente e, no Brasil, a 
data vem ganhando cada vez mais força, em especial pela 
luta das mulheres pela igualdade de direitos e pelo m da 
violência ainda sofrida por muitas. Diferente de outras 
datas comemorativas, o Dia das Mulheres não foi criado 
pelo comércio e tem raízes históricas mais profundas e 
sérias.
Ocializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
em 1975, a data é comemorada desde o início do século 
20. É cada vez mais lembrada como um dia para reivindicar 
igualdade de gênero e com protestos ao redor do mundo - 
aproximando-a de sua origem na luta de mulheres que 
trabalhavam em fábricas nos Estados Unidos e em alguns 
países da Europa. Elas começaram uma campanha dentro 
do movimento socialista para exigir seus direitos já que as 

condições de trabalho delas eram ainda piores que as dos 
homens na época.

Origem do Dia Internacional da Mulher

A origem da data escolhida para celebrar as mulheres tem 
algumas explicações históricas. No Brasil, é muito comum 
relacioná-la ao incêndio ocorrido em Nova York, no dia 25 
de março de 1911 - na Triangle Shirtwaist Company, 
quando 146 trabalhadores morreram, sendo 125 
mulheres e 21 homens (na maioria, judeus), que trouxe à 
tona as más condições enfrentadas por mulheres na 
Revolução Industrial. No entanto, há registros anteriores a 
esse episódio.

Enquanto isso, também crescia na Europa o movimento 
nas fábricas. Em agosto de 1910, a alemã Clara Zetkin 
propôs em reunião da Segunda Conferência Internacional 
das Mulheres Socialistas, a criação de uma jornada de 
manifestações das mulheres pela igualdade de direitos, sem 
exatamente determinar uma data. 
Em 1917, houve um marco ainda mais forte, no 8 de 
março. Naquele dia, um grupo de operárias saiu às ruas 
para se manifestar contra a fome e a Primeira Guerra 

Mundial, movimento que seria o pontapé inicial da 
Revolução Russa. O protesto aconteceu em 23 de 
fevereiro pelo antigo calendário russo - 8 de março no 
calendário gregoriano, que os soviéticos adotariam em 
1918 e é utilizado pela maioria dos países do mundo hoje. 
Após a revolução bolchevique, a data foi ocializada entre 
os soviéticos como celebração da "mulher heróica e 
trabalhadora".

Data foi ocializada em 1975

A data foi ocializada em 1975, ano que a ONU intitulou de 
Ano Internacional da Mulher para lembrar suas conquistas 
políticas e sociais. Esse dia tem uma importância histórica 
porque levantou um problema que não foi resolvido até 
hoje, pois a desigualdade de gênero permanece até hoje e 
as condições de trabalho ainda são piores para as mulheres.
O dia 8 de março é considerado feriado nacional em vários 
países, como a própria Rússia, onde as vendas nas 
oriculturas se multiplicam nos dias que antecedem a data, 
já que homens costumam presentear as mulheres com 
ores na ocasião.
Na China, as mulheres chegam a ter metade do dia de folga 
no 8 de Março, conforme é recomendado pelo governo - 
mas nem todas as empresas seguem essa prática. Já nos 
Estados Unidos, o mês de março é um mês histórico de 
marchas das mulheres.
No Brasil, a data também é marcada por protestos nas 
principais cidades do país, com reivindicações sobre 
igualdade salarial e protestos contra a violência sofrida por 
muitas.

Registros históricos apontam que em 26 de fevereiro de 
1909 houve uma grande passeata em Nova York. Cerca de 
15 mil mulheres marcharam nas ruas da cidade 
reivindicando por melhores condições de trabalho (na 
época, as jornadas para elas poderiam chegar a 16h por dia, 
seis dias por semana e, não raro, incluíam também os 
domingos). Ali teria sido celebrado pela primeira vez o "Dia 
Nacional da Mulher" americano.

Ingredientes:

- 700 ml de suco natural de sua preferência
- frutas de sua preferência

O verão chegou com tudo e os dias estão cada vez mais 
quentes. O clima reete até nos nossos hábitos alimentares, 
já que procuramos consumir alimentos mais leves e 
refrescantes. Por isso, a coluna “Água na Boca” ensina uma 
receita de picolé de salada de frutas. Conra:
 

- palitos
- açúcar ou adoçante a gosto

Misture o açúcar ou o adoçante ao suco natural. Despeje-o 
em cada picoleteira, tampe e leve ao freezer por 
aproximadamente 45 minutos. Quando o picolé estiver um 
pouquinho mais rígido, acrescente os palitos e volte com eles 
para o freezer até congelar.

 Modo de preparo:

Uma dica para dar aquela incrementada aos picolés é 
acrescentar creme de leite ou trocar o açúcar por leite 
condensado. (Fonte: Tudo Gostoso)

Higienize as frutas e corte-as em quadradinhos. Em seguida, 
coloque-as na picoleteira. Se você não tiver, dá para fazer 
com copinhos descartáveis.

Picolé de salada de frutas
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Faça você mesmo

- Linha e agulha

- Tecido de sua preferência

 Material:

- Tesoura e cola quente

- Passamanaria

As aulas da criançada já voltou, mas ainda dá tempo de deixar 

o material escolar do seu lho ou lha mais divertido. A 

coluna “Faça você mesmo” desse mês traz o passo a passo de 

um estojo feito com rolo de papel toalha. A ideia foi tirada do 

canal do Youtube “Como se faz?”. Mãos a obra:

- Zíper do tamanho do rolo de papel

- 1 rolo de papel toalha ou 2 rolos de papel higiênico

Para fazer um acabamento, passe a passamanaria próxima as 

laterais do papel. Pegue dois círculos de papel, do tamanho 

das laterais do papel, e cole-os por dentro do estojo, para 

q u e   q u e  m a i s  d u r i n h o .  E s t á  p r o n t o ! 

https://www.youtube.com/watch?v=uses5xzZUy8

 Passo a passo:

Corte o tecido de forma que ultrapasse 1 cm da altura do 

rolo. Corte também dois círculos tendo como base os 

buracos do rolo. Corte o rolo de papel ao meio. Passe cola 

no tecido e cole-o em volta do rolo. Cole o zíper nas bordas 

do papel toalha. Para fazer as laterais, passe cola nos círculos 

feitos de tecidos e cole-os no papel toalha.
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Estojo de papel toalha para inovar no material escolar 

Estojo reciclado para voltar às aulas
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Inscrições para cursos de Inglês e 
Informática terminam em março 

A atividade acontece na Unidade de Saúde, na 
rua Sebastião Lopes, 97 - Centro. 

O atendimento é voltado apenas para 
associados e dependentes.

Farmamed: 6 de março, das 8h às 14h
Farma Ponte: 19 de março, das 8h às 11h

MANHÃS DE SAÚDE APEVO:

Março de 2020

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 ca na rua Antônio Fernandes, 50 

- Centro de Votorantim. 
Telefone (15) 3243-2410.

Recadastramento Apevo

As matrículas dos cursos devem ser feitas na Apevo, na rua 
Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. 
Informações pelo telefone (15) 3243-2410.

As novas turmas de Informática serão às sextas-feiras, das 
14h às 16h. Também há vagas para a turma com aulas às 
segundas-feiras, das 19h às 21h. 
Já o curso de Inglês está com inscrições abertas para crianças 
de 7 a 10 anos, com carga horária de 2h por semana (aulas às 
terças e quintas-feiras). Aulas particulares e dúvidas podem 
ser esclarecidas pelo WhatsApp da professora: (15) 99727-
2405, com a professora Ivete.

Os interessados em participar dos cursos de Inglês e 
Informática da Apevo têm até o nal de março para se 
inscreverem. Na primeira semana do mês, terão início as 
novas turmas, com aulas ministradas pelos professores por 
Ivete Carvalho e Eduardo Costa, respectivamente. 

Alunos do curso de Informática da Apevo

Apevo é ponto de compra do ticket da Zona Azul 
A Apevo e a Unidade de Saúde são pontos de compra do 
ticket do estacionamento rotativo – Zona Azul. Após alguns 
impasses no decreto e readequações nas vias, a cidade de 
Votorantim iniciou o sistema rotativo pago no dia 18 de 
novembro de 2019.

Em dezembro, a Prefeitura de Votorantim informou a Zona 
Azul teria 1.270 vagas disponíveis para carros e motocicletas. 
5% delas são reservadas peara idosos e 2% para pessoas 
com deciência.A cobrança é feita por meio de cartões digitais e o condutor 

pode optar pela compra de uma ou duas horas, sendo que 
cada hora custa R$ 2 para veículos de passeio ou até dois 
eixos e R$ 1 para motocicletas. O motorista pode se 
cadastrar pelo aplicativo Zar Digital – Zona Azul Rápida ou 
adquirir o cartão com os monitores que cam nas ruas ou 
pontos comerciais, como a Apevo. É necessário ter um 
número de telefone e a placa do carro e o pagamento é 
apenas em dinheiro.

Mais de mil vagas disponíveis

O estacionamento rotativo funciona de segunda à sexta-feira, 
das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h. É permitida a 
renovação mediante nova aquisição do cartão digital e o 
período máximo é de duas horas.
Para veículos acima de 4 mil kg, há uma tolerância de 15 
minutos para carga e descarga. Após isso, o período de uma 
hora será R$ 2. Idosos, pessoas com deciência e mobilidade 
reduzida têm gratuidade de duas horas por dia.

Salão de beleza: promoção e 
novo horário de atendimento  

De 2 a 31 de março, a Unidade de Saúde Apevo estará com 
promoção na área da estética. O pacote mensal com quatro 
massagens, realizada pela massagista terapeuta Vera Lucia 
Gonsalves, custará R$ 150. 
Cada sessão de massagem custa R$ 40. O agendamento 
deve ser feito antecipadamente na clínica, que ca na rua 
Sebastião Lopes, 97 - Centro de Votorantim. Informações 
(15) 3353-9800.

Saúde oferece descontos
em combo de massagem

Promoção de depilação é válida até o nal do mês

O combo de depilação, que custa R$ 98, inclui: perna inteira, 
virilha supercial, axila, buço e sobrancelha e durante o mês 
de março custa apenas R$ 75.

O salão ca na sede da Apevo, rua Antônio Fernandes, 50 – 
Centro de Votorantim. Informações e agendamentos pelos 
telefones (15) 3243-2410 ou 98814-3940.

O Salão de Beleza da Apevo também está funcionando em 
novo horário. Agora, o atendimento é realizado de segunda 
à sexta-feira, das 8h às 17h. Aos sábados e após o horário, é 
necessário agendar antecipadamente.

O Salão de Beleza da Apevo está com novidades: promoção 
de depilação e novo horário de atendimento. O espaço é 
comandado pela cabeleireira Edna Mendes junto com a 
manicure Leda Martins.

A prossional Vera Lucia Gonsalves

Aulas gratuitas para associados e dependentes 
Entre as atividades oferecidas pela Apevo, as mais 
procuradas são as aulas de ginástica, de dança e coral. Em 
2018, a associação tornou as atividades gratuitas para 
aqueles que estão em dia com as mensalidades da Apevo e 
isso atraiu ainda mais praticantes. As atividades são 
ministradas pelos professores Márcio Antônio (ginástica), 
Wellington Henrique Machado e Josué Araújo (dança) e Luís 
Gustavo Laureano (coral).
Para participar, basta ser associado da Apevo. Não 
associados podem fazer aulas experimentais e para dar 
sequência na atividade, devem se associar.
Inscrições e informações na Apevo, na rua Antônio 
Fernandes, 50 - Centro de Votorantim. Telefones (15) 3243-
2410.

Aulas de ginástica

Há quase 10 anos, Márcio Antônio ministra as aulas de 
ginástica da associação. Durante as aulas, além do 
alongamento, trabalha movimentos de aeróbica, steep, 
funcional, ritmos, jump, pilates, circuitos e outras. Também é 
feita uma pesagem mensal para acompanhar a evolução das 
alunas. As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas-
feiras, das 8h às 9h e terças, quintas e sextas-feiras, das 

18h30 às 19h30, no prédio da Apevo na rua Antônio 
Fernandes, 148 – Centro.

Aulas de dança

O Coral da Apevo atraiu diversos associados desde sua 
criação, em 2018. O intuito é despertar novos talentos e as 
aulas são ministradas pelo regente Luís Gustavo Laureano.
As aulas acontecem às segundas-feiras, das 15h às 17h, no 
Salão de Eventos da Apevo (rua Antônio Fernandes, 50 – 
Centro).

As aulas com Wally acontecem às terças-feiras, das 20h às 
22h, no prédio da Apevo na rua Antônio Fernandes, 148 – 
Centro. Já a atividade ministrada por Josuka é realizada às 
quartas-feiras, das 19h30 às 21h30, no Salão de Eventos da 
Apevo (rua Antônio Fernandes, 50 – Centro).

Aulas de coral

Wellington Machado (Wally) e Josué Araújo (Josuka) 
comandam as aulas de dança de salão da Apevo. Os 
professores inovaram na atividade e apresentam diversos 
ritmos, como pagode, forró, sertanejo e pop.


