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Uma Apevo para os associados

Muito trabalho e dedicação. É nisso que posso resumir nosso 

primeiro mês à frente a essa querida associação. Nossa 

dedicada equipe tem se empenhado nesse trabalho árduo, 

mas gratificante, de pesquisar, analisar e reduzir desperdícios 

e eliminar vícios enraizados nas rotinas diárias.

Não é um trabalho simples, requer muita sinergia desses 

valorosos guerreiros que tem me acompanhado desde o 

início de nossa companha, debaixo de sol e chuva, privando-

se do convívio familiar por uma causa que acreditam ser justa. 

Foram muitas reuniões, estratégias, visitas, conversas, 

telefonemas e até cotizações para dar suporte financeiro às 

despesas que se apresentaram.

Faço questão de ressaltar tudo isso porque um dos princípios 

que carrego comigo é a gratidão e o respeito a quem 

realmente é digno de reconhecimento. Não poderia 

também deixar de lembrar e agradecer aqui a colaboração e 

o profissionalismo dos nossos funcionários que entenderam 

o meu propósito, fazendo com que o ambiente de trabalho 

se tornasse mais sereno e produtivo.

Mas tudo isso colocado aqui não teria nenhuma validade se 

não existisse um motivo maior e mais importante nesta 

associação, que é o associado. Reafirmo aqui o que já 

divulguei em nossa campanha: o associado é o principal 

convidado na Apevo.

Por isso, faço questão de convidar você, associado, a fazer-

nos uma visita e se inteirar sobre nossos projetos. Estamos 

eliminando os desvirtuamentos de finalidade que trouxeram 

muitos projetos às finanças da associação. Minha luta agora é 

conseguir reverter em reais benefícios aos associados tudo 

que for possível e sustentável financeiramente.

Os associados já estão podendo contar com redução dos 

valores cobrados nos seguintes itens: no aluguel do Salão 

Social, nas excursões e no serviço de cópias (xerox). A 

atenção especial está sendo dada para a colônia de férias da 

Apevo em Ilha Comprida. Melhorias das condições de uso 

estão sendo providenciadas em função das reclamações 

recebidas.

Nossos compromissos assumidos na campanha estão mais 

vivos do que nunca e são itens que norteiam nossas ações 

diariamente. Vamos fazer mais e melhor para que todos 

percebam que uma mudança real está acontecendo, sem 

ufanismos. É para isso que viemos.

Aproveito aqui para informar também que uma das nossas 

próximas ações será realizar uma campanha para conseguir a 

adesão de novos associados e também estudar os casos de 

desistências para que essas pessoas voltem a usufruir dos 

benefícios oferecidos na Apevo.

Tenho como objetivo conscientizar os aposentados e 

pensionistas para se unirem a nós, pois juntos somos mais 

fortes para cobrar mais respeito dos governantes. Meu 

desejo de realizar melhorias aos aposentados e pensionistas 

é em função do conhecimento da realidade vivida por essas 

categorias, adquirido por meio dos contatos que sempre fiz 

nos diversos ramos de atividades no qual participo na cidade. 

Sempre lembrando que tenho comigo o lema: “Uma Apevo 

para os associados!”.

Finalizando, peço a Deus saúde e sabedoria para fazer essa 

gestão com muito empenho e dedicação.

 

Daniel Sentelhas

Presidente da Apevo

Palavra do Presidente2
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Nos tornamos tão seculares 
Boa par te  das  pessoas 

acredita que determinadas 

bonificações devem ser um 

prêmio oferecido a quem fez 

p o r  m e r e c e r .  U m a 

promoção no trabalho, um 

aumento de salário, uma boa 

nota em uma prova ou 

trabalho acadêmico e, tantas 

outras coisas. Tenho certeza 

de que você que está lendo 

pensou em outras situações 

em que para se receber o 

“prêmio” é preciso antes alcançar o mérito. Acreditamos até 

mesmo que descanso bom é aquele que é merecido. Pernas 

para o ar, de quem trabalha muito, é merecimento; de quem 

não faz nada, é folga, abuso, falta de “semancol”.

Ao longo do tempo fomos ampliando esse secular conceito 

de meritocracia para quase todas as esferas de nossa vida. Até 

mesmo coisas que deveriam ter outro, ou até mesmo 

nenhum, tipo de verificação estão sendo avaliadas segundo o 

julgamento do: merece ou não merece. Exemplos: 

educação, respeito, cordial idade, amor, cuidado, 

companheirismo e, por ai vai. Coisas que deveríamos 

oferecer sem olhar a quem, estão sendo reservadas para 

poucos eleitos. Porque será que nos tornamos tão seculares? 

A vida é dinâmica, complexa, incontrolável, emocionante. 

Mas, para alguns, viver a vida como a vida é, cheia de seus 

altos e baixos, vitórias e derrotas, acertos e erros, é 

insuportável. Procuram um jeito de fazer com que tudo seja 

perfeito e verificável. Não conseguem perceber que o 

incomensurável faz parte da aventura. Querem medir tudo. 

Querem encontrar o mérito. Querem só o racional. Judiam 

da emoção ao ponto de deixa-la tão doente que perdem até 

a razão. 

Deveríamos medir só o que se pode e deve ser medido. É 

fato que o mérito tem seus “méritos”, mas não pode e nem 

deve verificar tudo. Deveríamos deixar o que não se mede e 

faz bem correr solto. Por outro lado, correr solto daquilo que 

se mede e não se mede e, faz mal.

Amar, por exemplo, tínhamos que deixar correr solto. Amar 

quem merece e não merece. Quem nos ama e, como 

ensinou Jesus, até quem nos odeia. Não somente amar, mas 

também, deixar que nos amem até enjoar. Que mal faz? 

Amar é tão bom, que até mesmo quando causa dor, ainda é a 

melhor escolha. Nesse assunto, gosto de concordar com 

Santo Agostinho: a medida do amor é amar sem medida.

Se você encontrou algum mérito nesse texto, compartilhe 

com outras pessoas. Se não encontrou mérito algum, 

compartilhe só por amor mesmo.

Marcelo Cianelli

Terapeuta Sistêmico

Seu benefício foi cortado pelo INSS? Saiba o que fazer 
O Auxílio Doença e a Aposentadoria por Invalidez são 

benefícios por incapacidade concedidos ao trabalhador que 

está doente ou impossibilitado de retornar ao trabalho. 

Desde 2016, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) 

iniciou o chamado “pente fino”, no qual os segurados que 

recebem estes benefícios são convocados para passarem 

por uma nova perícia, a fim de comprovar se continuam 

incapacitados para o trabalho. Por muitas vezes o benefício é 

cortado injustamente, já que o segurado continua doente e 

impossibilitado de retornar ao seu trabalho habitual.

Após receber a carta de convocação, o segurado deverá 

entrar em contato com a Previdência Social, por meio de um 

dos canais de atendimento, para agendar a perícia. No caso 

do benefício ser “cortado”, o trabalhador poderá recorrer da 

decisão em 30 dias. E, após os 30 dias, poderá fazer um novo 

pedido, tudo administrativamente. Outra possibilidade é 

i n g r e s s a s  c o m  u m a  a ç ã o  j u d i c i a l ,  p e d i n d o  o 

reestabelecimento do benefício desde a data de cessação, o 

que pode resultar, inclusive, no recebimento dos valores 

atrasados.

É necessário que o segurado saiba que não é preciso se 

desesperar ao ver seu benefício cessado pelo INSS, pois 

existem várias opções e saídas para cada situação. É 

importante que conte sempre com a ajuda de um advogado 

d e  s u a  c o n fi a n ç a , 

especializado em direito 

previdenciário, para que 

e n c o n t r e  a  m e l h o r 

alternativa para a solução 

de seu problema e para 

que possa voltar a viver 

com tranquilidade.

Talita Briamonte

Advogada inscrita na 

OAB/SP 347.917 

Compromisso com a renovação da Apevo
Olá leitores, associados e dependentes da Apevo. Depois de 

quase três anos distante da associação, tenho o orgulho de 

retornar como vice-presidente e com a missão de cumprir o 

slogan da chapa 2: “Renova Já Apevo”. Como alguns sabem, 

sou professor aposentado. Entre 2014 e 2015, fui diretor 

financeiro da Apevo e, por motivos particulares, optei pelo 

desligamento da função.

Após esse período, dei sequência aos meus projetos 

pessoais e durante um encontro ocasional com o atual 

presidente da Apevo, Daniel Sentelhas, despertou-me o 

interesse de retornar à associação para uma gestão 

renovadora em atendimento à solicitação de grande parte 

dos associados. O objetivo da nossa diretoria é dar sequência 

aos projetos já em andamento, além de participarmos 

ativamente na busca de melhorias para nossos associados e 

dependentes. A Apevo foi constituída por eles e unidos 

fazemos muito mais! Além disso, temos também o intuito de 

firmar novas parcerias e reduzir custos, o que já está sendo 

feito desde o primeiro dia em que tomamos posse.

Temos muitos projetos e ações para serem colocados em 

prática nos próximos anos e que irão inovar a associação em 

todas as áreas, desde a saúde até o lazer. 

A atual equipe transmite confiança e sinergia, o que 

possibilitará novos avanços para Apevo. Contamos com o 

seu apoio e sua confiança em nosso trabalho e juntos iremos 

construir uma associação cada vez melhor!

 

José Carlos 

Ferreira

Vice-Presidente 

da Apevo
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Com novas ações, Apevo prevê redução de gastos em R$120 mil

Desde que assumiram a Apevo, no dia 22 de fevereiro, os 

atuais diretores tem pensado em novos projetos em 

benefício dos associados e dependentes. A meta é oferecer 

melhorias para encerrar 2019 com mais de 5 mil associados, 

sendo que atualmente a Apevo possui 3.400.

A diretoria também planejou projetos para serem 

executados ainda em 2019, entre eles: a demolição da casa 

situada na rua Carmen Veiga Lopes; a contratação de novos 

fisioterapeutas para atender no prédio localizado na rua 

Antônio Fernandes - 148, e também a realização de novos 

bailes noturnos, com diferentes atrações e melhor 

funcionamento do bar.

Os diretores acreditam que essas mudanças irão trazer mais 

oportunidades aos associados, além de chamar a atenção de 

novos interessados.

A demolição da casa da rua Carmen Veiga Lopes se faz 

necessária devido à necessidade de melhor aproveitamento 

do espaço e deve ocorrer ainda esse ano. O local dará 

espaço a uma sala onde ficarão equipamentos e aparelhos a 

serem emprestados para os associados que precisarem, 

como cadeira de rodas, cama hospitalar e muletas, entre 

outros. Além disso, a diretoria planeja a contratação de um 

assistente social para acompanhar aqueles que necessitam 

desses equipamentos. Também será construído um 

estacionamento para os carros da associação.

Outro projeto é criar uma nova ala de fisioterapia no prédio 

onde são realizadas as aulas de ginástica e dança da 

associação, na rua Antônio Fernandes, 148 - Centro. Os 

bailes mensais da Apevo, que tiveram início em julho de 

2018, atraíram bom público, mas devem ganhar novos 

temas e novas atrações este ano.

As excursões da Apevo também serão reestruturadas. 

Visando oferecer mais opções de destinos com preços 

especiais, a associação está em negociação com uma 

importante agência de turismo de Sorocaba, que oferece 

viagens para todo o Brasil e também exterior. Em breve, as 

novidades serão divulgadas.

Propriedade da associação será demolida

Diretores acompanham construção na colônia de férias

 

Após estudar o contrato e o cronograma da construção dos 

apartamentos em Ilha Comprida, diretores da Apevo foram 

até a colônia de férias inspecionar o andamento dos 

trabalhos. Na ocasião, Daniel Sentelhas, Itagiba Tadeu de 

Moraes, Silvio Santucci e Gentil Pereira Garcia também 

verificaram as condições dos demais apartamentos da 

colônia.

Segundo Itagiba Tadeu, a obra de ampliação da colônia de 

férias, que teve início em novembro de 2018, é válida, uma 

vez que a procura pelos apartamentos é grande por parte 

dos associados e dependentes da Apevo. “A Ilha Comprida é 

um lugar muito procurado e os novos apartamentos são mais 

um benefício para os associados”, ressalta.

A diretoria, preocupada com os compromissos assumidos 

pela Apevo, tem dado especial atenção às obras de 

ampliação da colônia de férias. Durante a inspeção, foi 

identificado que o estágio da construção está defasado em 

relação aos pagamentos já efetuados para a construtora. 

Com isso, o prazo de entrega da obra foi corrigido e a 

mesma deve ser entregue no início da próxima temporada - 

meados de outubro de 2019.

 “Após a entrega dos apartamentos por parte da empresa 

responsável pela obra, iremos adquirir os móveis e trocar os 

que estiverem em más condições nos demais apartamentos. 

Tudo para proporcionar maior comodidade aos associados e 

dependentes”.

Mesmo com a reforma, os seis apartamentos já disponíveis 

na colônia de férias podem ser reservados pelos associados 

ou dependentes, sendo necessário estar em dia com as 

mensalidades. As reservas são feitas pessoalmente, na sede 

da Apevo, na rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de 

Votorantim. Informações (15) 3243-2410.

Fachada da colônia de férias da Apevo

Construção dos novos apartamentos em Ilha Comprida

Apevo conta com novo Departamento Jurídico

 

O Departamento Jurídico da Apevo passou por uma 

reformulação e, desde fevereiro, conta com o atendimento 

dos advogados Fernando Camolesi Flora e Cristiane 

Bernardi Martins. Além da associação, eles são sócios e 

atendem no escritório Camolesi & Bernardi Advogados 

Associados.

No ramo há 22 anos, Camolesi é especialista nas áreas cível, 

trabalhista, direito do consumidor, direito bancário (juros 

abusivos e contratos), direito eleitoral e indenizações. 

Cristiane, há 15 anos no ramo, atende as áreas cível, 

trabalhista, família, inventários (judicial e administrativo), 

previdenciário (judicial e administrativo), retificação de área 

e usucapião.

Na Apevo, o atendimento é realizado de segunda a quinta-

feira, das 9h às 12h. Associados e dependentes possuem 

descontos nos serviços e os valores devem ser orçados 

diretamente no setor, localizado na rua Antônio Fernandes, 

50 - Centro de Votorantim. Informações pelo telefone (15) 

3243-2410.

O escritório Camolesi & Bernardi está na av. Celso Miguel 

dos Santos, 139 - Centro de Votorantim, telefone (15) 

3243-1150.

Inscrições abertas para curso 
de Informática e Smartphone

 

A Apevo abriu inscrições para o curso de Informática Básico e 

Smartphone, ministrado pela professora Caroline Omena. As 

matrículas devem ser feitas na primeira quinzena do mês de 

abril, na recepção da associação.

O curso de Informática aborda: Windows 10, Microsoft Office 

Word, Excel, PowerPoint e Internet. Já o curso de 

Smartphone envolve as ferramentas e acessórios dos 

aparelhos, WhatsApp, Facebook, e-mail e pesquisas na 

internet.

A professora informa que também irá ministrar aulas de 

Informática para concursos públicos. Ao formar turma, Carol 

entrará em contato com os alunos para verificar o período em 

que têm interesse e as aulas estão previstas para iniciar em 

abril.

Com o reajuste das mensalidades, associados e dependentes 

pagam R$ 50 de mensalidade não associados, R$ 70. 

Informações na Apevo, na rua Antônio Fernandes, 50 - 

Centro de Votorantim. Telefone (15) 3243-2410. Os advogados Fernando Camolesi e Cristine Bernardi

Diretoria quer encerrar 2019 com 5 mil associados 

Após se situarem sobre o andamento da associação e os 

projetos que vinham sendo realizados, os diretores criaram 

novas ações para reduzir os gastos da Apevo em R$ 120 mil 

por ano. Com isso, o intuito é 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 a 

alguns departamentos; cancelamento do pagamento do 

convênio dos antigos diretores e seus dependentes; redução 

no pagamento da ajuda de custo - que passou a ser apenas 

para três diretores; cancelamento do programa  “Na Apevo 

com” - gravado no estúdio da associação e exibido pela TV 

Votorantim; uso dos carros da Apevo apenas em casos de 

extrema importância - 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 diminui taxas pagas pelos 

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

de cópias (xerox) e aluguel do Salão Social. Também o curso 

de informática passa a ter novos valores em suas 

mensalidades. 

Além disso, os diretores têm pensado em novos projetos em 

benefício dos associados e dependentes. A meta é oferecer 

melhorias para encerrar 2019 com mais de 5 mil associados, 

sendo que atualmente a Apevo possui 3.400.

Melhorias para os associados

Desde março, associados e dependentes Apevo estão 

pagando 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. Outra taxa 

reduzida foi no valor das mensalidades do curso de 

Informática, ministrado pela professora Caroline Omena. As 

aulas são atualizadas com a melhor metodologia de ensino e 

orientadas por uma professora experiente, sendo muito 

bem avaliadas e recomendadas pelos alunos. A partir das 

novas turmas, associados irão pagar R$ 50 por mês.

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%. 

Segundo os diretores, essa melhoria era um compromisso 

assumido durante a campanha e os valores são válidos até 

dezembro de 2019, podendo sofrer reajustes no próximo 

ano. Os associados pagam R$ 1 mil na locação do espaço, 

para eventos no geral e em qualquer dia - de acordo com a 

disponibilidade; não associados pagam R$ 2 mil; entidades 

beneficentes R$ 500 e, no caso de palestras ou reuniões, o 

aluguel custa R$ 120 por hora. O pagamento pode ser 

parcelado, por meio de boleto bancário, sendo que a última 

parcela deve ser paga até quinze dias antes do evento.

Outra novidade que será colocada em prática a partir da 

segunda quinzena de abril é a máquina de cartão de débito. 

O equipamento já foi providenciado e estará a disposição dos 

associados e dependentes que optarem pelo pagamento 

com o cartão de qualquer tipo de conta na associação.

Diretores estão empenhados em reduzir os gastos da Apevo
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Hipertensão atinge um em cada quatro adultos no Brasil

A cada ano surgem mais de 2 milhões de novos casos de 

hipertensão no Brasil, ou seja, a doença atinge uma em cada 

quatro pessoas adultas. Por isso, preocupada com a saúde de 

seus associados e dependentes, a Apevo realiza, 

mensalmente, manhãs de saúde em parceria com farmácias 

de Votorantim para medir a pressão de quem passa pela 

associação.

A doença, também conhecida como pressão alta, é muito 

comum no país e é causada por uma condição em que a força 

do sangue contra a parede das artérias é muito grande. A 

pressão alta acontece quando a pressão arterial está, 

sistematicamente, igual ou maior que 14 por 9. O coração e 

os vasos sanguíneos podem ser comparados a uma torneira 

aberta ligada a vários esguichos. Se fecharmos a ponta dos 

esguichos, a pressão lá dentro aumenta. O mesmo ocorre 

quando o coração bombeia o sangue: se os vasos são 

estreitados a pressão sobe.

Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em 2013, mostra que 21,4% da 

população acima de 18 anos é hipertensa. Entre as mulheres 

há um número maior com hipertensão - 24,2%, enquanto 

entre os homens 18,3% têm esse diagnóstico. Além disso, o 

número de casos aumenta com a idade: entre 30 a 59 anos, 

são 17,8% da população brasileira; entre 60 a 64, 44,4%; 

entre 65 e 74 anos, 52,7% e de 75 em diante, 55%. No 

entanto, a doença está presente em 5% das crianças e 

adolescentes do Brasil.

A pressão arterial ideal para a minimização do risco de 

problemas cardiovasculares situa-se abaixo de 12 por 8. Para 

a maioria da população, a pressão deve estar abaixo de 14 

por 9, exceto para os diabéticos (13 por 8) e renais crônicos 

(12 por 7). Ela é medida em milímetros de mercúrio e, com 

isso, são determinadas duas pressões: a máxima, que é 

quando o coração se contrai (sistólica), e a mínima, quando 

se dilata (diastólica).

Na maioria das vezes é difícil saber com precisão a causa da 

hipertensão, mas alguns fatores podem ser responsáveis por 

isso, como: hereditariedade, idade, raça (pessoas negras são 

mais propensas a pressão alta) e obesidade. Outros fatores, 

como falta de exercício, má alimentação, sal em excesso, 

álcool, tabagismo e estresse também ajudam no surgimento 

da hipertensão.

Sintomas, consequências e tratamento

A hipertensão é uma doença silenciosa. Quando os sintomas 

(dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no 

ouvido, tontura e dores no peito) surgem é porque ela já está 

em fase avançada.

Por isso, um estilo de vida saudável inuencia muito na 

prevenção da doença. Praticando atividades físicas a 

tendência é da pressão se manter mais baixa devido o 

relaxamento das artérias. A alimentação também é outro 

fator importante, tanto que há uma dieta específica para esse 

fim: a DASH, sigla em inglês para “dieta para combater a 

hipertensão”.

Como não costuma dar sinais, é fundamental medir a 

pressão pelo menos uma vez por ano. Nas consultas de 

rotina, seja com o clínico geral ou algum especialista, informar 

se o paciente sofre desse mal e, para facilitar o diagnóstico é 

indicado fazer uma lista dos sintomas e há quanto tempo 

apareceram.

As principais complicações da hipertensão são AVC 

(Acidente Vascular Cerebral), infarto agudo de miocárdio ou 

doença renal crônica. Além disso, também pode levar o 

paciente a ter uma atrofia do músculo do coração, causando 

arritmia cardíaca. É importante ressaltar que qualquer 

combinação de fatores de risco é sempre muito mais grave, 

pois o risco das comorbidades é multiplicado. Em média, 

uma pessoa com hipertensão que não controla o problema 

está propensa a ter uma doença mais grave no período de 15 

anos.

Uma pequena parcela de hipertensos consegue dominar a 

doença apenas com ajustes no cardápio, exercícios físicos e 

controle do estresse. Para tomar a decisão de não entrar 

imediatamente com medicamentos, o médico se baseia em 

bons resultados gerais dos exames como glicemia e 

colesterol e se os rins estão funcionando direito. A ausência 

de outros problemas cardiovasculares também é 

considerada. Pesa ainda o fato de a pessoa ser ou não 

fumante.

Se mesmo depois das mudanças no estilo de vida a pressão 

continua subindo ou estabiliza apenas em um patamar 

elevado, o médico normalmente prescreve remédio para 

controlar a situação. Indica, entre as diferentes categorias de 

anti-hipertensivos, aquela que irá trazer os melhores 

resultados em cada caso.

Alguns são diuréticos, ou seja, eliminam o excesso de sódio 

pela urina. Outros atuam como vasodilatadores. Há ainda os 

que impedem a entrada de cálcio nas artérias, diminuindo a 

resistência para a passagem do sangue. E um dos 

medicamentos mais usados impede a produção de 

angiotensina, molécula que faz os vasos se contraírem e 

aumenta a pressão.

Em todo caso, é necessário que, ao menor sinal da doença, o 

paciente procure de imediato o seu médico.

Manhãs de saúde na Apevo

Em parceria com a Farmamed e a Farma Ponte, a Apevo 

promove manhãs de saúde mensais para que associados, 

dependentes e população no geral fiquem de olho na 

medição da pressão arterial. Em abril, os profissionais da 

farmácia irão atender nos dias 01 (Farmamed) e 18 (Farma 

Ponte), das 8h às 11h, na Unidade de Saúde Apevo (rua 

Sebastião Lopes, 97 - Centro - Votorantim).

O atendimento é gratuito e aberto ao público.

Autismo atinge mais de 70 milhões de pessoas entre crianças, adolescentes e adultos

Em todo o mundo, mais de 70 milhões de pessoas são 

portadoras de Autismo, o que corresponde a cerca de 1% da 

população mundial, segundo dados da Organização das 

Nações Unidas (ONU). No Brasil, cerca de 2 milhões de 

pessoas são autistas e, apesar de atingir uma a cada 88 

crianças, a síndrome não é restrita a meninos e meninas e 

boa parte dos adultos que têm autismo nem sabe disso.

“O Autismo é um Transtorno do Neurodesenvolvimento, de 

origem genética, geralmente associada a interações 

ambientais do período Pré-Natal (como infecções, 

intoxicações, prematuridade, complicações no parto, entre 

outros) que contribuem para a incidência. Por isso, ao invés 

de falarmos qual faixa etária é mais afetada, falamos sobre as 

faixas etárias nas quais os sintomas ficam mais evidentes, que 

é entre 2 a 3 anos. No entanto, nem sempre o diagnóstico é 

fácil ou conclusivo devido às variações de sinais e sintomas”, 

explica a psicóloga da Unidade de Saúde Apevo, Carolina 

Claudino de Souza.

Os autistas adultos são pessoas que estão na parte menos 

comprometida do espectro, que não têm deficiência 

intelectual – mais comum nos casos severos ou clássicos da 

síndrome – e que não tiveram atraso na aquisição da 

linguagem. Em geral, costumam ficar mais isoladas, sendo 

classificadas como antissociais, muito tímido, ingênuo e 

metódico.

“Tratamento precoce e adequado pode suavizar sinais e 

sintomas, podendo o indivíduo ter uma vida normal. Vale 

ressaltar que o “Transtorno do Espectro Autista” é definido 

como uma série de quadros que variam em intensidade e 

sintomas, podendo ser leve, moderado ou severo”, ressalta 

a profissional.

Ela acrescenta ainda que alguns estudos revelam que a 

síndrome afeta a expectativa de vida. “Os indivíduos 

acometidos morrem, em média, 16 anos mais cedo que a 

população no geral. As razões da morte precoce são variadas 

e continuam a ser investigadas, mas é possível identificar altos 

índices de ansiedade, estresse e depressão nessa população; 

e, dentre as principais ocorrências fatais estão lesões, já que 

são mais propensos a se ferir; afogamentos; suicídio; doenças 

cardíacas e gastrintestinais”, explica.  

De olho nos sinais

Os sintomas do Autismo podem aparecer nos primeiros 

meses de vida, mas dificilmente são identificados 

precocemente. O mais comum são os sinais ficarem 

evidentes entre o 2º e 3º ano da criança. “Os principais sinais 

são caracterizados por alterações nas seguintes áreas: 

comunicação – com atrasos no desenvolvimento da 

linguagem verbal e não verbal; interação social – dificuldade 

em sustentar o contato visual, desconforto na interação, 

aproximação e afagos; padrões de restrição – aversão ou 

fixação com determinados sons; e, repetição de 

comportamentos”, explica Carol.

Na adolescência e vida adulta, as manifestações do Autismo 

dependem de como as pessoas conseguiram aprender as 

regras sociais e desenvolver comportamentos que 

favorecem a sua adaptação e autossuficiência.

Carol explica que o tratamento do Autismo envolve terapias 

para o desenvolvimento das áreas afetadas, com equipe 

multidisciplinar de especialistas, como: Psicólogo, 

Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, Pediatra, 

Neurologista, Psiquiatra, que trabalham em assistência ao 

indivíduo e a família.

Autistas idosos requerem cuidados redobrados, uma vez 

que a síndrome nem sempre tem fácil diagnóstico e os 

estudos são relativamente recentes, por isso, indivíduos mais 

velhos podem nunca terem sidos diagnosticados. “Idosos 

Autistas têm os problemas da velhice associados e 

intensificados pelos problemas do transtorno, o que requer 

atendimento diferenciado, por isso o diagnóstico precoce e o 

reconhecimento do funcionamento do indivíduo são 

importantes para sua compreensão e atendimento de suas 

necessidades”, conclui a psicóloga.

Campanha “Abril Azul”

O mês de abril vem se tornando conhecido pela campanha 

“Abril Azul” - época em que são promovidas as campanhas de 

alerta ao Autismo e que se lembra o Dia Mundial da 

Conscientização do Autismo - no dia 2 de abril. O intuito é de 

conscientizar a população sobre o transtorno que afeta 

milhões de pessoas em todo o mundo. A data foi criada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 18 de 

dezembro de 2007, com o intuito de alertar a sociedade e os 

governantes sobre a doença, ajudando a derrubar 

preconceitos e esclarecer a todos a respeito do Autismo.

Apevo realiza ações de combate à hipertensão

Psicóloga Carolina Claudino de Souza explica doença na terceira idade
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Visita

Alongamento ajuda na manutenção da saúde física
Com o aumento da expectativa de vida, cada vez mais idosos 

procuram por atividades físicas como formas de manutenção 

da saúde; entre elas, o alongamento. A fisioterapeuta Jéssica 

Adrieli Santos de Souza, da Unidade de Saúde Apevo, ensina 

alguns exercícios que devem ser feitos antes de iniciar uma 

tarefa do lar, por exemplo.

“Os alongamentos devem ser realizados, se possível, uma 

vez ao dia todos os dias”, explica a fisioterapeuta.

Segundo ela, o idoso tem uma propensão ao encurtamento 

muscular e diminuição da exibilidade, o que gera limitação 

articular, além da perda do equilíbrio, coordenação motora e 

força muscular. A prática regular de alongamentos ajuda a 

atenuar os efeitos negativos relacionados ao envelhecimento 

e oferece diversos benefícios, como: prevenção de lesões 

musculares - ao alongar, a força das fibras musculares é 

fortalecida e com isso a probabilidade de desenvolver lesões 

e câimbras durante o exercício físico é reduzida; aumenta a 

exibilidade - os alongamentos além de aumentar a 

exibilidade existente, ajudam a recuperar o que foi perdida 

com a idade; bem-estar físico - por conta do estresse diário, 

os músculos ficam tensos e causam, principalmente, dores 

no pescoço, ombros e costas; e, bem-estar psicológico - o 

alongamento estimula o cérebro a liberar serotonina e, com 

isso, a mente fica mais relaxada e o bem-estar psicológico é 

intensificado.

“É aconselhável que, para obter os benefícios descritos, os 

alongamentos sejam realizados antes das atividades diárias, 

como por exemplo, antes de uma caminhada ou dos 

afazeres domésticos”, relata Jéssica. Segundo ela, quando 

f e i t o  co r re t amen te ,  o  a l ongamen to  n ão  t em 

contraindicação. “Mas vale ressaltar que todos temos limites 

de dor e respeitá-los é primordial para um bom 

alongamento. Se já houver uma doença existente, é 

importante buscar orientação com um médico antes de 

começar. Profissionais da fisioterapia ou educador físico 

podem ajudar na execução correta do alongamento”, 

ressalta.

Jéssica ainda orienta que os alongamentos sejam realizados 

com calma, com movimentos lentos e respiração correta; 

não se deve prender o ar durante o exercício; deve-se 

respeitar os limites do corpo e não se deve realizar a 

atividade em jejum.

Confira os exercícios recomendados pela fisioterapeuta:

Em pé, com uma cadeira como 
apoio para não perder o equilíbrio, 
puxe a perna direita para trás em 
direção ao glúteo (bumbum) e 
segure por 20 segundos. 
Repita três vezes o alongamento 
em cada perna.

“Esse exercício é ideal para 
alongar a musculatura da coluna 
sem correr o risco de travar no 

meio do movimento”, diz Jéssica. 
Sentado numa cadeira, com as 

pernas juntas em frente ao corpo, 
tente encostar as mãos nos pés. 

Permaneça nessa posição por 30 
segundos. 

Repita três vezes o movimento.

Sentado ou em pé, cruze um dos braços em frente ao tronco, na altura do 
ombro. Apoie a mão contrária no cotovelo e segure por 20 segundos. 
Repita o alongamento três vezes em cada lado.

Em pé ou sentado, incline sua 
cabeça para a lateral, levando a 
orelha ao ombro com a ajuda de 
mão para segurar o alongamento 
por 20 segundos. Volte devagar à 
posição inicial e realize o 
movimento para o outro lado. 
Repita o alongamento três 
vezes em cada lado.

Deitado em um lugar firme, exione uma perna e eleve a outra com a 
ajuda de uma faixa. Estique a perna e puxe-a em sua direção. Mantenha 
sempre a perna de apoio dobrada enquanto a outra, com a faixa, fica 
inteiramente esticada. Mantenha-se nessa posição por 20 segundos. 
Repita o alongamento três vezes em cada perna. “Esse movimento é 
indicado para dores decorrentes do nervo ciático”, orienta a fisioterapeuta.

Com o auxílio de um bastão (ou cabo de vassoura), eleve os braços 
abertos acima da cabeça, olhando para frente e incline o tronco 
lateralmente. Fique nessa posição por 20 segundos e retorne devagar. 
Repita o movimento três vezes para cada lado.

Com o auxílio de um bastão (ou cabo de vassoura), eleve os braços 
abertos acima da cabeça, olhando para. Fique nessa posição por 20 
segundos e retorne devagar. Repita o movimento três vezes.

Diretores da Apevo se reúnem com 
representante da Fênix Medical 

A fim de se inteirarem mais 

sobre o funcionamento da 

Fênix Medical, os diretores da 

Apevo estiveram reunidos 

com o representante do 

convênio, Cristiano Berbel 

Garcia. Daniel Sentelhas, José 

C a r l o s  Fe r r e i r a ,  E l i s e u 

Sentelhas, Itagiba Tadeu de 

Moraes, Gentil Pereira Garcia, 

I d a i r  M o d e s t o  e  S ô n i a 

Quintino conheceram os produtos da Fênix e também apresentaram os projetos da nova 

diretoria na área da saúde.

A Apevo está em busca de opções mais acessíveis para os associados e dependentes que já 

possuem o plano e, segundo Itagiba Tadeu, a Fênix deve lançar, nos próximos meses, um novo 

produto no mercado. “O modelo desse novo produto já está montado, mas aguarda o 

registro junto à ANS (Agência Nacional de Saúde). Assim que uma nova proposta nos for 

apresentada, iremos disponibilizar para os associados interessados em sua aquisição”, explica 

o diretor.

Na ocasião, a diretoria explicou para o representante que a ideia é reduzir os valores para que 

o convênio se enquadre nas necessidades e no bolso dos associados.

Representante da Fenix Medical se reuniu com diretores da Apevo

Respiração é importante durante os exercícios 
Todas as pessoas podem aprender a fazer alongamentos, 

independente da idade e do condicionamento físico. Eles 

podem ser realizados toda vez que sentir vontade. No 

entanto, é importante controlar a respiração durante a 

prática. Não se deve prender a respiração durante os 

movimentos, mas sim respirar de forma calma e controlada. 

Podemos e devemos nos alongar de manhã e no final do dia 

para aliviar as tensões acumuladas, depois de ficar sentado ou 

em pé muito tempo e principalmente antes e depois de 

atividades físicas. 

A regularidade e o relaxamento são os fatores mais 

importantes para o alongamento, que deve ser feito 

lentamente e sem tensionamento. Não se deve fazer 

“balanceios”, pois esses enrijecem o músculo que se está 

tentando alongar. Provavelmente, a queixa mais frequente 

encontrada tanto nos sedentários, como nos atletas, é a 

perda da exibilidade provocando dores lombares, por 

encurtamento da musculatura das costas e posterior das 

coxas, associado a uma musculatura abdominal fraca. Com a 

prática regular de alongamentos, os músculos passam a 

suportar melhor as tensões diárias e dos esportes, 

prevenindo o desenvolvimento de lesões musculares.
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Tarifa de ônibus sofre reajuste em Votorantim

Em março, a tarifa do transporte coletivo de Votorantim foi 

reajustada. A tarifa comum, para quem usa cartão integração, 

passou de R$ 3,20 para R$ 3,45, devendo ser obedecido o 

limite máximo de compra mensal de 100 unidades por 

pessoa e o subsídio da prefeitura passa a ser R$ 0,92.

Nesse sistema é permitido ao usuário se deslocar no 

transporte pelo município em um espaço de 70 minutos 

pagando apenas uma passagem, a chamada “integração”.

A tarifa unitária passou de R$ 4,05 para R$ 4,37 e não tem 

subsídio. O vale-transporte, que era R$ 4,47, passou a custar 

R$ 4,83. Este valor é aplicado para as empresas adquirirem 

vales-transportes para os funcionários por meio de recarga 

do cartão eletrônico. O passe estudante passou de R$ 2,16 

para R$ 2,33.

Idosos têm direito ao passe livre

Idosos que frequentam cidades diferentes das que residem 

na Região Metropolitana de Sorocaba têm o direito de viajar 

gratuitamente nas linhas do transporte intermunicipal da 

EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos). 

Pessoas entre 60 a 64 anos podem obter o cartão eletrônico 

nos postos das empresas permissionários que operam as 

linhas intermunicipais. Em Votorantim é a São João.

O interessado deverá comparecer no guichê do Terminal de 

Ônibus João Souto, portando CPF, carteira de identidade e 

comprovante de endereço recente, todos originais. O 

cartão eletrônico é gratuito e a emissão é feita na hora. Idosos 

acima de 65 anos já têm gratuidade desde 1991.

Em Votorantim, no transporte municipal, a gratuidade já é 

garantida para os maiores de 60 anos, mediante 

apresentação de documento oficial de identificação, desde 

14 de setembro de 200. Também é oferecida a gratuidade 

para crianças menores de cinco anos, deficientes físicos, 

sensoriais, mentais, visuais ou múltiplas – todos mediante 

apresentação de documento de identificação.

O atendimento no Terminal de Ônibus João Souto é 

realizado de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h30, na av. 

Vereador Newton Vieira Soares, 70 – Centro de 

Votorantim.

Contribuintes devem declarar o IR 2019 até 30 de abril
O prazo de apresentação da declaração do Imposto de 

Renda 2019, ano-base 2018, termina no dia 30 de abril. A 

multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou 

entrega-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O 

valor máximo será correspondente a 20% do imposto 

devido.

As restituições começarão a ser pagas em junho, e seguem 

até dezembro, para os contribuintes cujas declarações não 

caíram em malha fina.

Neste ano, deve declarar o IR quem recebeu rendimentos 

tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. O valor é o 

mesmo da declaração do ano passado. Também declara 

aquele que recebeu 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 2018, ganha de capital na alienação de bens 

ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou 

operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros 

e assemelhadas; quem teve receita bruta em valor superior a 

R$ 142.795,50 em atividade rural; quem tinha, até 31 de 

dezembro de 2018, a posse ou propriedade de bens ou 

direitos, inclusive de terra nua, de valor total superior a R$ 

300 mil; quem passou à condição de residente no Brasil em 

qualquer mês do ano passado e nessa condição encontrava-

se em 31 de dezembro de 2018; e, quem optou pela isenção 

do imposto incidente em valor obtido na venda de imóveis 

residenciais cujo produto da venda seja aplicado na aquisição 

de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 

dias, contado da celebração do contrato de venda.

Quem optar pela declaração simplificada abre mão de todas 

as deduções admitidas na legislação tributária, como aqueles 

por gastos com educação e saúde, mas tem direito a uma 

dedução de 20% do valor dos rendimentos tributáveis, 

limitada a R$ 16.754,34.

Este ano, o contribuinte deve apresentar o CPF de todos os 

dependentes incluídos na declaração, independente da 

idade. A Receita Federal também solicita mais informações 

sobre os bens dos contribuintes, entre os dados pedidos, 

estão o endereço, número de matrícula, IPTU (Imposto 

Predial e Territorial Urbano) e data de aquisição de imóveis, 

além do número do Renavam dos veículos.

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 20h; 

sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h, na rua Antônio 

Fernandes, 37 – Centro de Votorantim. O valor é R$ 50 e é 

necessário apresentar a carteirinha Apevo. Informações 

pelos telefones (15) 3247-6623 ou 99716-1701.

Sesa confirma 19 casos de dengue no município
A Secretaria de Saúde de Votorantim (Sesa) confirmou, até o 

mês de março, 19 casos de dengue na cidade, sendo dois 

importados e 17 autóctones (contraídos no município). A 

Sesa intensificou as ações de combate aos criadouros do 

mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e 

chikungunya. Até o mês passado, foram notificadas 394 

suspeitas da doença.

O secretário da Saúde, Júnior Silveira, destaca que o Centro 

de Controle de Zoonoses (CCZ) segue com o trabalho de 

bloqueio nos bairros onde há casos suspeitos. “Estamos 

cumprindo o protocolo do Ministério da Saúde e contamos 

com o apoio da população para combater as larvas”, ressalta.

Os agentes estão percorrendo as ruas da cidade para  

eliminar os possíveis criadouros nas residências. Além disso, 

os agentes de endemias do CCZ realizam periodicamente 

visitas aos Pontos Estratégicos (PE), que são as borracharias, 

oficinas mecânicas, funilarias, galpões de materiais recicláveis, 

bem como nos Imóveis Especiais (IE) localizados na cidade, 

que são espaços com grande circulação de pessoas, a 

exemplo do terminal de ônibus, unidades de saúde e 

supermercados.

A Sesa alerta que, caso apareçam sintomas como febre alta, 

dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores no corpo, a 

pessoa deve procurar de imediato pela Unidade de Saúde 

(UBS) mais próxima de sua residência. Para a diretora do 

Departamento de Vigilância em Saúde, Nila Puglia, nesse 

período de muita chuva e dias quentes os cuidados devem 

ser redobrados. “É necessário que a pessoas colaborem com 

toda a equipe da Zoonoses e nos auxiliem para combater as 

larvas”, disse.   

Inscrições para concurso público de Sorocaba seguem até 14 de abril 
Os interessados em participar do concurso público da 

Prefeitura de Sorocaba devem se inscrever até o dia 14 de 

abril. São 40 vagas para os cargos de Fiscal Público, Fiscal de 

Saúde Pública e Técnico de Controle Administrativo.

A organização do concurso e aplicação das provas estão a 

cargo da Vunesp, sob a coordenação e supervisão da 

Comissão Permanente de Concurso e Processos Seletivos da 

Secretaria de Recursos Humanos (Serh).

As inscrições devem ser feitas diretamente no site 

www.vunesp.com.br, mediante o pagamento da taxa no valor 

de R$ 31,73. As provas estão marcadas para o dia 26 de maio.

O concurso público disponibiliza cinco vagas para o cargo de 

Fiscal de Saúde Pública, 20 para o cargo de Fiscal Público e 15 

para o cargo de Técnico de Controle Administrativo. Para 

todos os cargos, a exigência de escolaridade é o Ensino Médio 

Completo.

De acordo com o edital – disponível no site da Vunesp, os 

cargos de Fiscal de Saúde Pública e Fiscal Público têm o piso 

salarial inicial de R$ 2.695,57 e o cargo de Técnico de 

Controle Administrativo tem piso de R$ 1.891,10.

O concurso será realizado por meio de prova objetiva, com 

60 questões de língua portuguesa, matemática, noções de 

informática, atualidades e conhecimentos específicos. O 

conteúdo programático consta no edital.

Região

Abril Fest chega à 26ª edição com seis noites de shows
O tradicional rodeio realizado em Araçoiaba da Serra, o Abril 

Fest, chega à sua 26ª edição e acontece de 25 de abril a 4 de 

maio. Os ingressos para os shows podem ser adquiridos nos 

p o n t o s  d e  v e n d a  o u  p e l a  i n t e r n e t ,  n o  s i t e 

www.aloingressos.com.br.

Pista, área VIP, camarotes individuais e camarote VIP são as 

opções disponíveis para o público. Passaportes para todos os 

dias e ingressos meia-entrada também estão disponíveis para 

alguns setores. O primeiro lote dos ingressos varia de R$ 25 a 

R$ 4.500. As meias-entradas são comercializadas apenas no 

Centro Hípico Pagliato (rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 

– Parque Santa Isabel – Sorocaba) e no site.

Zé Neto e Cristiano, Gusttavo Lima, Gustavo Mioto, 

Fernando e Sorocaba, Ferrugem e Henrique e Juliano são as 

atrações confirmadas para a edição 2019 da festa. A cantora 

Suellen Santos e a dupla Tulio e Gabriel também farão 

apresentação.

Pontos de venda em Sorocaba e região

Além do site, os interessados podem adquirir os ingressos 

em pontos de vendas físicos. Em Sorocaba, a venda está 

sendo nas lojas Radical Vest, Rodeio Shop, Outlet dos 

Óculos, Boutique da Biju, Deck Beach Bar e Centro Hípico 

Pagliato; em Votorantim, na Uno Prime e Free House Bar; 

em Araçoiaba da Serra, na Mariah Moda; na Jowi Calçados, 

em Salto de Pirapora; na Fofy’s Biju, em Capela do Alto e na 

Estação Country, em Itapetininga.

Menos de 16 anos devem estar acompanhados de 

responsável legal. Informações pelos telefones (15) 3202-

4207, 3217-8342 ou pelo WhatsApp (15) 99710-7938.

Aposentados têm direito a passe livre em Votorantim

Ação contra o mosquito da dengue extermina criadouros na cidade
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Zé Neto e Cristiano abrem programação de shows 
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Turismo 7

Águas de Lindoia é um dos destinos mais procurados pelos turistas

Uma das viagens mais procuradas pelos turistas da Apevo é 

para Águas de Lindoia - a capital termal do Brasil. É uma 

oportunidade de visitar dois estados em um único final de 

semana, pois a cidade está na divisa dos estados de São Paulo 

e Minas Gerais.

Por volta de 7h da sexta-feira, no dia 26 de julho, o grupo 

sairá da frente da associação, rumo ao Hotel Mantovani, 

onde ficarão hospedados durante o final de semana – até o 

dia 28 de julho. A chegada está prevista para às 11h e os 

turistas serão recebidos com um delicioso almoço.

Às 14h, o grupo segue para Serra Negra, São Paulo, a 

“Capital da Nacional das Malhas”. Localizada na região norte 

do estado, a cidade possui um ambiente seguro e agradável. 

O clima, aliado às fontes de águas minerais com poderes 

terapêuticos e sua rica beleza natural, tornaram-na 

conhecida como “cidade da saúde”. O comércio local 

apresenta grande variedade de produtos em lã, linha, couro, 

artefatos de madeira e laticínios.

À noite, o jantar especial tem como tema “Noite das massas, 

queijos e vinhos” e, após a refeição, acontece a  “Noite 

Italiana”, com aperitivos inclusos no pacote da Apevo.

No segundo dia (27), a programação tem início com uma 

mesa farta para o café da manhã e, às 9h, o grupo segue rumo 

à Monte Sião, em Minas Gerais. A cidade destaca-se como 

marco divisório entre os estados e, além da estância 

hidromineral, reúne as principais características mineiras: 

belíssimas paisagens, culinária típica, artesanato e cerca de 

1500 lojas especializadas em roupas de lã, linhas e fios de 

acrílico. Monte Sião é conhecido como a “Capital Nacional 

do Tricô”.

Após o passeio, o grupo retorna ao hotel para o almoço e 

terá a tarde livre para atividades individuais. Para encerrar o 

dia, uma “Festa Junina” irá agitar o grupo, que pode se 

caracterizar para o evento.

A programação do último dia (28) inclui city tour de trenzinho 

com passeios para o Cristo Redentor, Balneário Municipal, 

feirinha de malhas e artesanatos no Bosque Zequinha de 

Abreu e ao conjunto comercial das 36 lojas.

Pontos turísticos de Águas de Lindoia

A apenas 2km do centro da cidade localiza-se o Cristo 

Redentor. O local oferece uma excelente visão panorâmica 

de toda a cidade, municípios vizinhos e da Serra da 

Mantiqueira. O acesso será feito por trenzinho turístico, que 

sai da Praça Adhemar de Barros.

A praça é o cartão postal da cidade, sendo ideal para passeios 

românticos, em família ou em grupos de amigos, sejam eles 

diurnos ou noturnos. Os jardins espelhados por imensa e 

bem cuidada área verde são de encher os olhos. A praça 

oferece, além de tranquilidade, passeios que agradam a todas 

as idades. Os pedalinhos são uma ótima opção para quem 

quer curtir de pertinho a natureza.

O Balneário Municipal oferece serviços, momentos de lazer, 

relaxamento e tranquilidade para os turistas. No local 

encontram-se banhos para tratamentos de mazelas, 

relaxantes, hidratantes, massagens, drenagem linfática, 

ducha escocesa, entre outros serviços. O balneário é 

abastecido com água mineral da melhor qualidade e que são 

constantemente renovadas. Uma curiosidade é que a água é 

realmente azul devido ao alto índice de oxigênio encontro 

nela.

Em frente ao balneário está o “Bosque Municipal Zequinha 

de Abreu”. No local há uma alameda arborizada com riacho 

e uma escadaria onde acontece a feira de artesanato, malhas 

e artigos de couro. Existe também uma variedade de árvores 

que cercam o local, podendo ser encontradas até 

bananeiras, paineiras muito antigas, quaresmeiras e várias 

plantas rasteiras e arbustos.

Reserve seu lugar com a Apevo
 

A viagem para Águas de Lindoia acontece de 26 a 28 de julho 

e as reservas devem ser feitas diretamente na sede da Apevo. 

O pacote da associação inclui: transporte, hospedagem, 

pensão completa (café da manhã, almoço e jantar), festas 

temáticas (bebidas a parte) e passeios.

Associados pagam R$ 695 (adulto) e R$ 402 (crianças de 6 a 

11 anos); não associados R$ 890 (adulto) e R$ 515 (crianças 

de 6 a 11 anos). O pagamento pode ser parcelado até o mês 

da viagem, via boleto bancário.

A Apevo está na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de 

Votorantim. Informações pelo telefone (15) 3243-2410.

Cidade das flores recebe turistas da Apevo dia 14 de setembro

Quando a primavera se aproxima é sinal de que vai começar 

a temporada das ores em Holambra. E é também quando 

os turistas da Apevo se programam para uma visita à cidade. 

Esse ano o passeio será no dia 14 de setembro e os 

interessados podem fazer suas reservas na recepção da 

associação. 

Em Holambra acontece todos os anos a maior exposição de 

ores e plantas ornamentais da América Latina, a Expoora, 

A cidade é o maior centro de cultivo e comercialização de 

ores e plantas do país, respondendo por cerca de 50% das 

vendas do setor. A  inuência holandesa encanta os visitantes 

pelas construções típicas, gastronomia, cultura e, claro, pelos 

maravilhosos jardins e plantações.

Em 2019, a Expoora chega à sua 38ª edição com uma 

exposição que traz mais de 300 produtores para mostrar ao 

visitantes as novidades em ores e plantas ornamentais, já 

que o evento é a grande vitrina das novidades da oricultura 

nacional. Atualmente, mais de 300 mil turistas visitam o 

evento, entre eles, o grupo da Apevo.

Atrações da exposição

O Parque da Expoora não é só para profissionais do ramo e 

sim uma feira cultural e gastronômica em uma área de 250 

mil m². Cerca de 750 m² são destinados à Exposição de 

Arranjos Florais, uma das principais atrações do evento. 

Outras são: a Mostra de Paisagismo e Jardinagem; Parada das 

Flores; Chuva de Pétalas; Passeio Turístico por Holambra; 

Shopping das Flores; parque de diversões, mini sítio e visita 

ao Museu de Holambra.

A Exposição de Arranjos Florais é montada em um ambiente 

climatizado, no qual milhares de hastes de ores e plantas são 

utilizadas na decoração para emocionar e encantar os 

visitantes. O espaço é uma rara oportunidade para admirar a 

arte preparada por uma grande equipe.

A Mostra de Paisagismo e Jardinagem reúne diversos e belos 

ambientes apresentados por paisagistas, decoradores e 

designers de interiores com sugestões para que os visitantes 

façam em seus jardins.

A partir das 16h, carros alegóricos decorados, ladeados pelos 

artistas que atuam na Expoora percorrem boa parte do 

recinto, conduzindo os visitantes ao local da Chuva de 

Pétalas. O emocionante espetáculo utiliza 150 quilos de 

pétalas por apresentação – o equivalente a 18 mil botões de 

rosas, despetalados um a um.

Durante o Passeio Turístico, os turistas conhecem a história, 

arquitetura e os famosos campos de ores da Holanda, além 

de uma parada no maior Moinho Típico Holandês da 

América Latina. O passeio dura 50 minutos e o ingresso deve 

ser adquirido individualmente no dia da visita, na tenda do 

passeio turístico, localizado dentro do evento.

O Shopping das Flores é um amplo espaço para venda de 4 

mil variedades de mais de 300 espécies de ores e plantas 

ornamentais da melhor qualidade. Numa área de 3 mil m² 

estão a disposição para serem levadas para casa a maior parte 

dos produtos cultivados pelos produtores de Holambra.

Reserve seu lugar com a Apevo

O pacote do passeio para a Expoora, pela Apevo, inclui: 

transporte, ingresso para a exposição e almoço. Associados 

pagam R$ 160 e não associados R$ 205. O pagamento pode 

ser parcelado até o mês da viagem, via boleto bancário.

A reserva deve ser feita diretamente na Apevo, na rua 

Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. 

Informações pelo telefone (15) 3243-2410.

City tour leva turistas para conhecer cidade
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Bosque Zequinha de Abreu, em Águas de Lindoia
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Mostra de paisagismo e jardinagem é opção para visitar na Expoora
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Chuva de pétalas emociona turistas que passam pela exposição

Odontoclinic Votorantim oferece 
descontos em serviços para associados
A parceria firmada com a Odontoclinic Votorantim oferece até 20% desconto nos serviços da 

clínica para associados e dependentes da Apevo. A clínica conta com seis profissionais nas 

áreas de: clínico geral, endodontia, ortodontia, implantodontia, odontopediatria e protesista.

Para usufruir do benefício é necessário estar em dia com as mensalidades da Apevo e 

apresentar a carteirinha na hora do atendimento. Os preços são acessíveis e o pagamento dos 

serviços pode ser parcelado.

O responsável pela unidade, Carlos Eduardo Gonçalves, confirma que, a partir do mês de 

abril, irá sortear quatro limpezas dentárias no Show de Prêmios da Apevo. Para concorrer ao 

sorteio, é preciso depositar o cupom, recebido no ato do pagamento da associação, na urna 

disposta na clínica.

O atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 9h às 19h e aos sábados, das 8h às 

13h. A Odontoclinic Votorantim está na rua João Walter, 34 - Centro. Telefones (15) 3023-

4420 ou 988161-0070.



8 Visitas e Parcerias

Apevo promove palestra e curso em parceria com psicanalista

A Apevo firmou parceria com a psicanalista esportiva e 

professora Valquíria Pinto e irá oferecer eventos voltados à 

área de psicanálise. 

Em março, Valquíria esteve com o presidente da Apevo, 

Daniel Sentelhas e, com o apoio da associação irá ministrar 

palestra e curso de formação, na sala de aulas da Apevo.

No dia 13 de abril, a palestra, com o tema “Mercado de 

trabalho e a psicanálise”, será ministrada por Valquíria e por 

Fátima Mora, diretora da Escola de Psicanálise Tropical e 

presidente do Sindicato dos Psicanalistas do Estado de São 

Paulo. O evento acontece às 14h e a entrada é 1kg de 

alimento não perecível (exceto sal e açúcar).

 Curso de psicanálise inicia em maio

Durante a palestra, as profissionais esclarecerão possíveis 

dúvidas sobre o curso de formação de psicanalista. As aulas 

acontecerão no segundo final de semana de cada mês, tendo 

início no dia 11 de maio.

O curso tem duração de 2 anos e abordará: Sigmund Freud – 

Investigação do Psiquismo; Arteterapia; Carl G. Jung – 

Mitologia, Sonhos; Neurociências; Donald Winnicott – 

Crianças e família; Farmacologia; Psicopatologia; Melanie 

Klein – Estudo psicanalítico às crianças; Psicossomática; 

Wilhelm Reich – Sexualidade e Jacques Lacan – Estruturação 

do inconsciente como uma linguagem.

Ao final do curso, os alunos receberão certificados de 

conclusão. Horários das aulas: aos sábados, das 13h às 18h e 

domingos, das 9h às 13h. A mensalidade custa R$ 300 e os 

interessados em participar do curso devem se inscrever pelo 

telefone (15) 99778-5342, com Valquíria. A Apevo fica na 

rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim.

Nova gerente da Caixa Econômica visita a Apevo
A nova gerente da Caixa Econômica Federal de Votorantim, 

Maria Cláudia Pazetti Lobo esteve na Apevo para uma visita à 

diretoria. Ela foi recebida pelo presidente Daniel Sentelhas, e 

pelos diretores Itagiba Tadeu de Moraes, Gentil Pereira e 

Eliseu Sentelhas.

Durante a visita, a nova gerente conheceu as instalações e os 

trabalhos desenvolvidos pela Apevo, além dos projetos da 

nova diretoria. Os diretores afirmaram estarem abertos para 

conhecerem as propostas do banco e, futuramente, 

firmarem nova parceria.

Ótica Único oferece descontos especiais para associados

Há seis meses em Votorantim, as Óticas Único surgiu com 

uma proposta diferente das tradicionais lojas do segmento: 

vender armações pelo preço fixo de R$ 69,90. Agora, além 

do baixo valor nas armações, associados e dependentes da 

Apevo passam a ter descontos na aquisição de lentes de visão 

simples ou multifocais.

A parceria oferece descontos de 10% na compra de lentes 

de visão simples e 15% em lentes multifocais. Fábio 

Condotto de Oliveira e Alfredo Genarro, representantes da 

loja, estiveram na associação, em março, para firmar a 

parceria. Eles foram recebidos pelos diretores José Carlos 

Ferreira, Eliseu Sentelhas, Itagiba Tadeu de Moraes e José 

Carlos Caramanti.

A importância dessa parceria para a Apevo foi definida em 

uma frase do vice-presidente, José Carlos Ferreira: “Nossos 

associados precisam de óculos, remédios e suporte médico 

no geral”, comentou.

Segundo Alfredo, a ideia do preço único vem com o objetivo 

de que o cliente, que muitas vezes acaba gastando mais com 

a armação e menos com a lente, faça o contrário. “Nossa 

proposta é trazer armações a preço justo de fábrica para que 

nossos clientes possam investir mais em suas lentes, tendo 

assim uma melhora em sua visão. Temos como grande 

diferencial o nosso pós venda, no qual garantimos a satisfação 

dos clientes”, afirma.

“Mantemos um grande estoque, com variedade dos 

produtos, além de prestarmos um atendimento rápido e de 

qualidade. Cliente nosso é cliente de muitos anos, pois, além 

do serviço diferenciado, nossos vendedores prestam um 

excelente atendimento”, ressalta.

Além dos descontos, a loja também irá sortear uma armação 

de óculos de grau ou óculos de sol no “Show de Prêmios da 

Apevo”. Para concorrer, basta estar em dia com as 

mensalidades da associação e depositar o cupom recebido 

no ato do pagamento na urna disposta na Apevo. O mesmo 

vale para o desconto, é necessário apresentar a carteirinha 

Apevo e estar em dia com as mensalidades.

As Óticas Único estão na av. 31 de Março, 555 - Centro - 

Votorantim. Informações pelos telefones (15) 3023-2033 ou 

99784-0785. 

Associação recebe bisneto de Monteiro Lobato
A Apevo recebeu, no dia 13 de março, a visita de Ricardo 

Monteiro Lobato – bisneto do escritor Monteiro Lobato. 

Acompanhado de Ronaldo Messias e Juliano Latance, eles 

foram recebidos pelos diretores Eliseu Sentelhas, Itagiba 

Tadeu de Moraes e Idair Carlos Modesto.

Ricardo foi um importante doador de livros de seu bisavô 

para o projeto “Terminal da Leitura”, encabeçado por 

Ronaldo e que vem sendo desenvolvido em Votorantim. 

Na ocasião, ele conheceu o espaço na Apevo dedicado à 

coleta de livros para o projeto e também a história da 

associação.

Segundo Itagiba, a ideia é que, futuramente, a Apevo 

também receba uma estante do “Terminal da Leitura” para 

que os frequentadores da associação pratiquem mais o ato 

da leitura.

Além da Apevo, as organizações Monteiro Lobato e a 

empresa GV Motors, de propriedade de Ricardo, são 

apoiadores do projeto. Ronaldo também conta com o apoio 

da Comissão Municipal de Assistência Social (Comas), dos 

sorvetes Tiello, da empresa J&MD - que doa algodão doce, 

restaurante Terraço, a Ótica Diniz, a Pinho Corretora e os 

sorvetes Movins.

Prazo para obter 
descontos na ACM 
termina este mês
Os associados e dependentes da Apevo interessados em 

se associarem à ACM – Associação Cristã de Moços, de 

Votorantim, têm até o final do mês de abril para 

adquirirem a Jóia com desconto. A parceria entre as 

associações foi firmada em janeiro e diversos associados 

e dependentes já estão usufruindo do benefício.

Associados e dependentes possuem desconto de 30% 

na Jóia de Ingresso ou facilidade no pagamento da Joia 

Integral que pode ser parcelada em até 12x no cartão de 

crédito.

A unidade da ACM em Votorantim foi inaugurada em 

dezembro, na rua Antônio Fernandes, 67 – Centro (em 

frente à Apevo). Para jovens adultos, a partir de 14 anos, 

são oferecidas atividades aquáticas, fitness e de 

condicionamento físico. Para crianças de 3 a 13 anos, há 

atividades aquáticas e esportivas e para bebês de 1 a 2 

anos, atividades aquáticas e de desenvolvimento motor.

O espaço está estruturado com: piscina aquecida, espaço 

de mini jogos, sala de condicionamento físico, sala para 

atividades fitness, espaço social com Wi-Fi, vestiários, sala 

recreativa para bebês e salão multiuso. A unidade 

funciona de segunda à sexta-feira, das 6h às 22h; sábado, 

das 7h às 17h e domingo, das 9h às 13h. Informações no 

site www.acmsorocaba.org.br ou pelo telefone (15) 

3023-5330.

Presidente Daniel Sentelhas e a psicanalista Valquíria Pinto

Diretoria recebeu visita da nova gerente da Caixa Econômica

Diretores com Ricardo M. Lobato e idealizadores do Terminal de Leitura

Óticas Único é nova parceira da Apevo

ODONTOCLINIC

Apevo firma parceria com estacionamento
A fim de proporcionar mais comodidade para aqueles que frequentam a Unidade de Saúde 

Apevo, a associação firmou uma parceria com o estacionamento LP Park Localizado em 

frente à unidade, na rua 

Sebastião Lopes, 110 - Centro 

de Votorantim, associados e 

d e p e n d e n t e s  p o s s u e m 

descontos na utilização do 

espaço.

Com o carimbo da Apevo no 

bilhete de controle, o valor 

para estacionar de 15 a 30 

minutos é R$ 2 e de 30 a 60 

minutos, R$ 4.

Estacionamento é novo parceiro da Apevo
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Associada faz ovos de Páscoa e aumenta renda
A associada da Apevo, 

I s a b e l  A p a r e c i d a 

Siqueira Janeiro, vende 

doces e salgados como 

fonte de renda, há 

quase 30 anos. E é nessa 

época do ano que ela se 

ded ica  também no 

preparo de delícias da 

Páscoa.

Tudo começou pela 

necessidade de ajudar a 

família. Assim, Isabel 

aproveitou o talento e 

os dotes culinários para produzir salgados congelados. No 

início, vendia apenas para as vizinhas e pessoas mais 

próximas. A paixão pelo doce surgiu ao assistir um programa 

de televisão, apresentado por Álvaro Rodrigues. “Comecei a 

comprar pães do padeiro que passava na rua de casa, fazia 

quindins e oferecia para os vizinhos que amavam”, conta. 

Atualmente, além dos salgados e dos quindins, ela produz 

ovos de páscoa, bolos, tortas, entre outros quitutes.

Em 2018, vendeu mais de 250 ovos e espera que os pedidos 

deste ano cheguem ou até ultrapassem esse total.

Isabel está sempre se renovando, participando de cursos 

para inovar e atender aos pedidos dos clientes – que vem de 

longe comprar seus ovos de Páscoa. “Os ovos são vendidos 

para as regiões de Sorocaba, Votorantim, Santo André e São 

Paulo. Em algumas ocasiões, cheguei a fazer pedidos para o 

Japão”, comenta.

Segundo ela, os recheios mais vendidos são nos sabores de 

pão de mel, trufado tradicional, brigadeiro de doce de leite 

com nozes e cravejado de amendoim. Mas, para quem 

prefere uma opção mais “light”, Isabel produz bolachinhas 

com frutas secas. “Aprendi a receita e creio ser uma das 

poucas pessoas a vender esse tipo de produto na região”, diz.

Produção começa cedo 

Para quem trabalha com ovos de chocolate como a Isabel, a 

produção começa mais cedo do que se imagina. Meses antes 

da Páscoa ela começa a se preparar e na segunda quinzena 

de março já havia produzido as cascas dos ovos. “As cascas 

ficam pré-prontas e só as recheio quando está perto da data 

de entrega. Assim a validade da casca de chocolate fica sendo 

a mesma do chocolate 

em barra e isso muda 

q u a n d o  s e  c o l o c a 

recheio. O de morango 

principalmente, já que a 

fruta acumula água e 

pode estragar o produto 

s e  f o r  f e i t o 

antecipadamente. Com 

as cascas prontas, em 

meia hora finalizo o ovo”, 

explica.

Todos os trabalhos de 

Isabel são feitos com 

muita dedicação. Ela 

conta que há toda uma preparação por trás do que vende. 

“Pesquisamos as marcas de chocolate, como está o mercado 

e fazemos a degustação. Todos os produtos usados são de 

qualidade, tudo para o cliente ficar satisfeito”, ressalta.

Para saber mais sobre os produtos vendidos por Isabel, o 

contato pelo WhatsApp é (15) 99749-5628.

Isabel segue a religião messiânica e vê a Páscoa como um 

momento de renascimento. “É a época em que as pessoas 

devem parar para pensar na situação do mundo, ser mais 

altruísta e seguir o exemplo que Jesus nos deixou. A Páscoa é 

o momento em que devem os agradecer pela nossa vida e 

por todas as coisas. Eu, por exemplo, agradeço a cada pessoa 

que come um bombom que faço, pois produzo com amor. A 

Páscoa é momento de renascimento, gratidão e amor”, 

relata.

Apevo promove manhã de homenagens no Dia da Mulher

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado 

no dia 8 de março, a Apevo fez uma homenagem às 

mulheres em sua Unidade de Saúde. Aquelas que passaram 

pelo local foram presenteadas com bombons e três delas 

foram especialmente homenageadas.

Wilma Galli, Terezinha Marinoni Baldo e Ivete Carvalho 

receberam, de Daniel e sua esposa, Margarida Sentelhas, um 

vaso com orquídeas. A ação foi uma forma de demonstrar e 

agradecer a importância que elas têm em suas histórias 

pessoais e para a associação.

Wilma é viúva de um dos fundadores da Apevo - Ivo Galli, 

que foi tesoureiro da associação por quase 20 anos; 

Terezinha também é viúva de um antigo diretor da 

associação - Zico Baldo, e Ivete ministra aulas de Inglês na 

Apevo desde 2006.

Wilma ficou emocionada com o gesto da diretoria. 

“Lembramo-nos do passado quando recebemos uma 

homenagem como essa. É gratificante o reconhecimento da 

diretoria para com a minha história e a de Ivo. Meu marido 

foi, por quase 20 anos, tesoureiro da Apevo e vivia por este 

lugar. Ele foi um dos fundadores da associação e lutava pela 

causa dos aposentados. Todos nós temos que agradecer aos 

associados pelo crescimento da associação”, conta.

“Fiquei emocionada e senti-me honrada com o gesto gentil 

do senhor presidente Daniel Sentelhas, reconhecendo o 

meu trabalho dentro da associação. Quando iniciei a parceria 

com a Apevo, em 2006, fui motivada por sua missão social e 

serviços prestados. Fiquei feliz quando eles apoiaram a minha 

ideia de lecionar inglês. Sou uma humilde participante dentre 

as várias atividades. Ao longo dos anos, a Apevo cresceu e 

diversificou os seus serviços sociais, sempre permanecendo 

fiel aos seus propósitos. Tenho orgulho de fazer parte dessa 

associação”, relata a professora Ivete.

A manifestação de carinho também foi feita pelas redes 

sociais da Apevo.

Manifestações no Brasil e no mundo

O Dia Internacional da Mulher foi marcado por protestos no 

Brasil e ao redor do mundo. Deixando comemorações de 

lado, as manifestantes cobraram punições mais severas para 

os crimes motivados por diferença de gênero e alvejam 

políticos conservadores.

No Brasil, 22 cidades brasileiras foram palco de 

manifestações contra as ameaças de retrocessos do atual 

governo. A proposta de “reforma” da Previdência, o 

aumento da militarização, a criminalização dos movimentos 

sociais, a política de “entreguismo” dos recursos naturais 

que afeta a soberania nacional foram alguns dos pontos 

pautados por movimentos e pela Marcha Mundial das 

Mulheres. As manifestações também foram contra o 

machismo, a violência de gênero, a desigualdade, o racismo 

e o preconceito contra pessoas LGBTs (lésbicas, gays, 

bissexuais e transexuais).

Nas Filipinas, mulheres foram às ruas contra as políticas 

“neoliberais” e “macho-fascistas” do presidente Rodrigo 

Duterte.

Em Paris, manifestantes da Anistia Internacional se reuniram 

diante da embaixada da Arábia Saudita, considerado o 5º 

pior país para mulheres em estudo da Thomson Reuters. 

Empunhando cartazes, elas defendiam os direitos das 

mulheres e a libertação de ativistas encarceradas no país.

Já no Paquistão, as manifestações defenderam um novo 

papel feminino em sociedade. Na cidade de Lahore, os 

discursos focaram possíveis reformas das leis de matrimônio 

e exaltaram as mulheres que participaram da legislação 

trabalhista de Punjab, aprovada em 2018, que garantiu o 

direito à licença maternidade para as paquistanesas.

Isabel apresenta alguns de seus produtos

Ovo de colher recheado com paçoca Além dos ovos, há também cones recheados de chocolate

 Terezinha Marinoni, Ivete Carvalho e Wilma Galli

Margarida e Daniel Sentelhas com homenageadas

 Apevo distribui bombons em homenagem ao Dia da Mulher
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Show de Prêmios da Apevo segue presenteando associados
Em março, o Show de Prêmios da Apevo fez a alegria de mais 

doze associados. Em parceria com o restaurante Aroma e 

Sabor, Farmamed, Farma Ponte e o jornalista César Silva, a 

associação sorteou diversos brindes, entre eles, uma sessão 

com a podóloga da Unidade de Saúde Apevo e uma 

sanduicheira elétrica ofertada pela associação.

Para concorrer, basta estar em dia com as mensalidades da 

Apevo e depositar os cupons nas urnas dispostas na 

associação, na Farmamed e Farma Ponte - localizadas na av. 

31 de março, Centro de Votorantim. Associados que optam 

pelo pagamento semestral ou anual devem retirar os cupons 

mensalmente na associação.

Confira os premiados do mês de março:

Vicente dos Santos - vale compras da FarmamedMaria de Moraes Paulo - vale compras da Farmamed Julia Silveira - vale compras da Farmamed

207

Irani de Souza - cesta de produtos Farma Ponte

Marisa Oliveira - cesta de produtos Farma Ponte Martinho de Oliveira - cesta de produtos Farma Ponte

José Alves Pereira - brinde oferecido pela ApevoVilson Roberto Fonseca - coleção de livros do jornalista César Silva Elizabete Campos - sessão com a podóloga da Unidade de Saúde Apevo

Fernando Alamino - almoço para dois no restaurante Aroma e Sabor

Orlando Vieira - cesta de produtos da Farma Ponte

Rosana da Silva - cesta de produtos da Farma Ponte

Esse é o número de novos 

associados da Apevo 

nos meses de janeiro a março. 

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, título de eleitor e número de 

benefício (no caso de aposentado). 

Todos podem se associar. Informações: (15) 3243-2410 ou 99605-3037
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Páscoa, Tiradentes e Descobrimento são lembrados em abril

 O mês de abril possui diversas datas comemorativas, entre 

elas, três muito conhecidas pelos brasileiros: Páscoa, 

Tiradentes e Descobrimento do Brasil. Este ano, 

coincidentemente, as datas serão celebradas nos dias 21 e 

22, respectivamente, sendo que duas delas caem no mesmo 

dia (21).

Assim como o Carnaval, a Páscoa é classificada como uma 

festa móvel e, em 2019, a data será comemorada no dia 21 

de abril. Apesar de ser relacionada aos ovos de chocolate e 

coelhos, é uma importante celebração da igreja cristã em 

homenagem a ressurreição de Jesus Cristo. De acordo com 

o calendário cristão, a comemoração encerra a chamada 

Semana Santa.

No catolicismo, as comemorações referentes à Páscoa 

começam na “Quinta-feira Santa”, com a Missa da Ceia do 

Senhor; em seguida, a “Sexta-feira Santa”, que remete à 

crucificação de Jesus e o “Domingo de Páscoa”, que celebra a 

Ressurreição e o primeiro aparecido de Cristo aos seus 

discípulos.

A Semana Santa é a última semana da “Quaresma”, período 

em que os fieis cristãos permanecem por 40 dias em 

penitências e períodos de jejum. Apesar disso, as práticas 

variam de acordo com a religião.

O dia da Páscoa foi estabelecido por decreto do Primeiro 

Concílio de Niceia (ano de 325 d.C), devendo ser celebrado 

sempre ao domingo após a primeira lua cheia do outono (no 

Hemisfério Sul) e primavera (Hemisfério Norte).

A celebração possui diversos símbolos representativos, 

como o coelho da Páscoa e os ovos. O coelho da Páscoa se 

tornou um dos principais símbolos da festividade em 

referência às comemorações feitas pelos povos antigos 

durante o começo da primavera. Acreditava-se que o animal 

representava a fertilidade e o ressurgimento da vida. O ovo 

também representava o começo da vida. Vários povos 

costumavam presentear os amigos com ovos, desejando-

lhes a passagem para uma vida feliz. (Fonte: Significados)

Quem foi Tiradentes?

Joaquim José da Silva Xavier, 

t ambém conhec ido  como 

“Tiradentes”, ficou famoso por 

s e r  u m  d o s  l í d e r e s  d a 

Inconfidência Mineira e por ter 

s i d o  o  ú n i c o ,  e n t r e  o s 

inconfidentes, a receber a pena 

capital, isto é, a pena de morte 

pela forca.

Nascido em 12 de novembro de 

1746, na então Capitania de 

Minas Gerais, durante o Brasil Colonial, Joaquim José 

desempenhou várias profissões, entre elas, a de dentista - por 

isso o apelido. Além disso, também tentou a sorte como 

tropeiro (condutor de tropas de animais, transportadores de 

mercadorias), minerador e mascate (mercador ambulante), 

mas fracassou em todas.

A única profissão que lhe rendeu estabilidade foi o posto de 

alferes - patente abaixo do tenente - da cavalaria Dragões Reais 

de Minas, a força militar atuante na Capitania de Minas Gerais e 

subordinada à Coroa Portuguesa.

Apesar de não ser um intelectual, interessava-se por política, 

como as leis constitucionais dos Estados Unidos. Intelectuais 

como Claudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga 

foram algumas das personalidades importantes com as quais 

Tiradentes se juntou com o objetivo de retirar do poder o 

então Governador da Capitania, nomeado pela Corte 

Portuguesa, Visconde de Barbacena.

O motivo era a constante retirada das riquezas da região por 

meio de impostos excessivos. Do ouro produzido na 

Capitania, a Coroa Portuguesa cobrava o chamado quinto, isto 

é, o equivalente a 20% do total extraído. Ocorreu que, na 

década  de  1760,  a  ex t ração  de  ouro  regred iu 

consideravelmente, mas não o valor do imposto, que 

continuou a ser exigido e, para fazer valer as leis, o 

Governador impunha agressões físicas.

A conspiração dos inconfidentes começou a ser preparada em 

1788. Por sua personalidade, Tiradentes ficou conhecido 

como o mais radical do grupo, chegando a tramar a morte de 

Visconde de Barbacena. A ação só não foi concretizada porque 

Barbacena, por meio da confissão de um dos inconfidentes, 

desmantelou a trama e prendeu os envolvidos.

O único a confessar o crime foi Tiradentes, que, por isso, 

recebeu a pena mais dura, que teve fim no dia 21 de abril de 

1792. Ele foi enforcado, decapitado e esquartejado. Seus 

membros foram espalhados pela estrada que liga Minas Gerais 

ao Rio de Janeiro e sua cabeça exposta em praça pública na 

cidade de Vila Rica. (Fonte: História do Mundo)

519 anos do descobrimento do Brasil

Fruto do esforço intelectual e de várias expedições marítimas 

realizadas pelos navegadores portugueses, o Descobrimento 

do Brasil completa 519 anos no dia 22 de abril. Nessa data, 

em 1500, chegava ao país 13 caravelas portuguesas lideradas 

por Pedro Álvares Cabral. A primeira vista, acreditavam tratar-

se de um grande monte e chamaram-no de Monte Pascoal.

Após deixarem o local em direção à Índia, Cabral - na 

incerteza se a terra descoberta se tratava de um continente ou 

de uma grande ilha - alterou o nome para “Ilha de Vera Cruz”. 

Após exploração realizada por outras expedições 

portuguesas, foi descoberto tratar-se realmente de um 

continente e nome foi novamente alterado. A nova terra 

passou a ser chamada de “Terra de Santa Cruz”. Somente 

depois da descoberta do pau-brasil, ocorrida em 1511, nosso 

país passou a ser chamado pelo nome que conhecemos hoje: 

Brasil.

A descoberta ocorreu no período das grandes navegações, 

quando Portugal e Espanha exploravam o oceano em busca 

de novas terras. Poucos anos antes, em 1492, Cristóvão 

Colombo, navegando pela Espanha, chegou a América - fato 

que ampliou as expectativas dos exploradores.

Mesmo com a descoberta das terras brasileiras, Portugal 

continuava empenhado no comércio com a Índia, pois as 

especiarias que os portugueses encontravam lá eram de 

grande valia para sua comercialização na Europa, como: 

cravo, pimenta, canela, noz-moscada, gengibre, porcelanas 

orientais, seda, etc. Enquanto isso, o país realizava o 

extrativismo no Brasil, com a exploração de pau-brasil e da 

Mata Atlântica.

A partir de 1530, com a expedição organizada por Martin 

Afonso de Souza, que a coroa portuguesa começou a 

interessar-se pela colonização da nova terra. Isso ocorreu pois 

havia um grande receio dos portugueses em perderem as 

novas terras para invasores que haviam ficado de fora do 

tratado de Tordesilhas, como os franceses, holandeses e 

ingleses. (Fonte: História do Brasil)

Bolachinha de Páscoa: uma ideia divertida e fácil de fazer

Água na boca 

As bolachinhas personalizadas são um enorme sucesso, além 

de serem uma forma original e muito pessoal de presentear 

alguém. A coluna “Água na Boca” traz uma receita simples 

para surpreender os amigos ou familiares. Confira:

Ingredientes:

- 4 xícaras de farinha de trigo

- 1 xícara de manteiga ou margarina em temperatura 

ambiente

- 1 xícara de açúcar

- 3 ovos levemente batidos

Modo de preparo:

Misture muito bem a farinha e o açúcar. Faça um buraco no 

meio e coloque a margarina ou manteiga e os ovos, com as 

mãos misture tudo até não grudar mais.

Leve a massa ao congelador por pelo menos 30 minutos. É 

importante deixa-la repousar pelo menos meia hora antes de 

começar a trabalhar.

Estique a massa e corte as bolachas com cortadores no 

formato que pretende. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC 

por cinco minutos. Deixa esfriar completamente antes de 

começar a decorar.

A decoração das bolachas depende do que se pretende. 

Pode optar por decorar com glacê real, pasta americana, 

confeitos ou até mesmo amêndoas. Ao final, coloque em 

saquinhos ou caixinhas e ofereça às pessoas. (Fonte: 

https://boloaniversario.com/receita-de-bolachas-da-

pascoa/)

Enfeite para decorar sua mesa na Páscoa

Faça você mesmo

Ovos decorados para enfeitar a casa e a mesa são tradicionais 

na Páscoa. Os brasileiros estão cada vez mais adeptos aos 

trabalhos artesanais, de fácil montagem e baixo custo. Por 

isso, a coluna traz o passo a passo de ovos coloridos para 

decorar a casa nessa época do ano. Confira:

Material:

- Casca de ovos

- Papel sulfite

- Cola branca

- Tinta de sua preferência

- Pincel chato de certas macias

- Palito de churrasco

Passo a passo:

Com um pedaço de sulfite, cole o buraco que ficou na casca 

do ovo após a retirada da gema e da clara. Use sua 

criatividade: decore os ovos da forma que desejar.

Espete o ovo em um palito suavemente para a casca não 

quebrar. E pronto! Você pode usar isopor para fixar os 

palitos; incrementar a decoração com laços, entre outros. 

Deixe a criatividade tomar conta de você e divirta-se.

Páscoa: morte e ressurreição de Jesus
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Novo espaço e ritmo para as aulas de dança da Apevo

A Apevo traz duas novidades para as aulas de dança ministradas 

pelo professor Wellington Machado: novo ritmo e novo 

espaço. Além do forró e samba rock, o professor também irá 

ensinar bolero aos alunos.

“O bolero é um dos ritmos mais procurados pelos alunos de 

dança”, comenta Wellington, também chamado de Wally. 

Segundo Wally, aqueles que já sabem o ritmo também podem 

participar. Atualmente 12 pessoas frequentam a atividade e a 

ideia é que novos associados se interessem. Desde 2018, as 

aulas de dança são gratuitas para associados e dependentes da 

Apevo.

A outra novidade é que as aulas ganharam um novo espaço: 

desde março a atividade está sendo realizada no prédio que a 

Apevo, localizado na rua Antônio Fernandes, 148 - Centro - 

Votorantim (local onde são realizadas as aulas de ginástica da 

associação).

Frequentadora das aulas desde agosto de 2018, a associada 

Jael Domingues Lobo incentiva a participação da população na 

atividade. “Gosto muito das aulas do professor Wally. Fiquei 

sabendo da atividade por meio do Jornal da Apevo, que é 

distribuído nas farmácias de Votorantim. Na época, meu 

esposo havia falecido e fiquei muito nervosa, foi então que 

procurei alguma coisa para me distrair. Comecei a frequentar 

as aulas, gostei e não paro mais”, comenta.

Para Leonice Ribeiro Marim da Rocha Severiano, trazer novos 

ritmos agrega as aulas. “Acho muito boa a ideia de o Wally 

ensinar novos ritmos. Além do bolero, quero aprender a 

dançar salsa, pisadinha, samba e vanera. Muitos desses ritmos 

aprendi com o saudoso professor Ernesto, durante as aulas 

que ministrava na Apevo”, relata.

Os interessados em participar das aulas devem se matricular 

diretamente com o professor, no horário da atividade, que 

acontece às terças-feiras, das 20h às 22h. É necessário 

apresentar a carteirinha da Apevo e estar em dia com as 

mensalidades da associação.

Inscrições abertas para curso de Inglês
A Apevo abriu novas turmas para o curso de Inglês ministrado 

pela professora Ivete Carvalho. As aulas acontecerão às 

quintas-feiras (a partir do dia 11 de abril) e aos sábados (com 

data a ser definida). As inscrições devem ser feitas até o início 

das aulas, na sede da Apevo.

As vagas são para o módulo Básico I - às quintas-feiras, das 19h 

às 21h - e Básico II - aos sábados, das 8h às 10h. Os cursos têm 

duração de 8 meses. As inscrições custam R$ 80 e associados 

pagam mensalidades de R$ 110 e não associados, R$ 125. A 

apostila custa em torno de R$ 130.

A Apevo fica na rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de 

Votorantim. Informações pelo telefone (15) 3243-2410 ou 

diretamente com a professora, pelo número (15) 99727-2405.

Apevo Responde

Principais dúvidas sobre a colônia de férias da Apevo
Localizada no litoral sul do estado de São Paulo, em Ilha 

Comprida, a colônia de férias da Apevo tornou-se uma das 

opções para o lazer dos associados e dependentes. A Apevo 

responde algumas das principais dúvidas do público quanto à 

locação dos apartamentos. Confira:

1 - Como é feita a reserva?  Quais os valores das diárias?

A reserva deve ser feita pelo associado interessado, 

diretamente na Apevo, com a apresentação da carteirinha da 

associação e o pagamento das mensalidades deve estar em 

dia. É necessário reservar com um mês de antecedência e 

pagar o equivalente a 30% do valor total para segurar a 

reserva e o restante, na retira das chaves. As diárias custam 

R$ 30 por associado e R$ 50 por convidado nos 

apartamentos de 1 a 4 e R$ 55 no 5 e 6. Informações podem 

ser obtidas pelo telefone (15) 3243-2410.

2 - O apartamento é equipado com o que? O que é 

preciso levar?

Os apartamentos são equipados com: fogão, geladeira, pia, 

mesa com seis cadeiras, armário, utensílios de cozinha, 

material de limpeza (rodo, vassoura, pá, panos de chão e 

lixeiras), varal móvel, televisão, ventilador de teto e 

travesseiros. A colônia ainda possui tanques de lavar roupa, 

churrasqueira, varal comunitário e estacionamento. É 

necessário levar roupas de cama e banho.

3 - O apartamento acomoda quantas pessoas? Posso levar 

convidados não associados Apevo?

O apartamento tem capacidade para até seis pessoas e 

dispõe de uma cama de casal, uma treliche e uma cama de 

solteiro, para proporcionar maior comodidade e conforto 

aos turistas. Não associados Apevo podem se acomodarem 

no apartamento, contanto que a reserva seja feita por um 

associado e o mesmo deve estar na colônia no dia 

combinado.

4 - Qual a localização da colônia da Apevo?

A colônia de férias da Apevo está na av. Beira Mar, 12.310, no 

Balneário São Martinho. O apartamento fica de frente ao 

mar, próximo a restaurantes, mercados e sorveterias e a 

cinco minutos do Centro de Ilha Comprida, da feirinha do 

Boqueirão e do Corpo de Bombeiros. 

Nova tabela de xerox e
impressão na associação
Em março, a Apevo adotou novos valores para xerox e 

impressão. Agora, os associados e dependentes pagam R$ 

0,15 para tirar xerox de seus documentos e R$ 0,50 na 

impressão - é necessário trazer o documento em pen drive. 

Os valores para não associados continuam os mesmos: R$ 

0,20 por folha de xerox e R$ 1,50 por impressão.

Para usufruir o benefício, é preciso apresentar a carteirinha 

da Apevo e estar em dia com as mensalidades da associação.

 Saiba como alugar um apartamento da Apevo em Ilha Comprida

Alunos recebem certificação 
de Língua Inglesa

Ademir de Paula e Carla Regina Lolatto concluíram o módulo 

Básico I do curso de Inglês da Apevo e receberem as 

certificações pelo feito. Em março, a professora Ivete de 

Carvalho concedeu os certificados de conclusão de módulo 

aos alunos, que dão continuidade aos estudos da língua 

estrangeira no módulo Básico II.

O curso de Inglês da Apevo é oferecido há 13 anos e já 

formou mais de 1.500 alunos. É uma oportunidade para 

pessoas de todas as idades aprenderem uma nova língua e 

assim se colocarem no mercado de trabalho ou até mesmo 

conhecer o Inglês como um hobby.

Departamento 
Jurídico da Apevo

Camolesi & Bernardi 
Advogados Associados

Fernando Camolesi Flora e 
Cristiane Bernardi Martins

Atendimento de segunda à quinta-feira, das 9h às 12h, na Apevo
Rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim

Aulas de dança tem novo espaço e ritmo

Aula de Inglês da Apevo

Os alunos e a professora Ivete (ao centro)


