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Associe-se à Apevo e faça parte dessa grande família! 

Palavra do Presidente2
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Corpus Christi: Eucaristia é a fonte e o centro da vida cristã 

Junho de 2020

Esta celebração é um convite à manifestação da fé e 
devoção a este sacramento de piedade, sinal de unidade, 
vínculo de caridade. Um dia especial para festejar a 
presença viva de Jesus Cristo ressuscitado na Eucaristia.

A Igreja presta à Eucaristia um culto público e solene de 
adoração, gratidão e amor, sendo a procissão de Corpus 
Christi uma das mais importantes em toda a Igreja 
Universal.

Aconteceu, em meados do século XIII, quando o Padre 
Pedro de Praga, da Boêmia, celebrou uma missa na cripta 
de Santa Cristina, em Bolsena, Itália, ocorreu um milagre 
eucarístico: da hóstia consagrada começaram a cair gotas 
de sangue sobre o corporal após a consagração. Dizem 
que isto ocorreu porque o padre teria duvidado da 
presença real de Cristo na Eucaristia.

O Papa era um arcediago de Liège e havia conhecido a 
Beata Cornilon e havia percebido a luz sobrenatural que a 
iluminava e a sinceridade de seus apelos.

Fontes: Editora Cleofas, Padre Felipe de Aquino, 
Comissão para Juventude e CNBB

Em 1317, o Papa João XXII publicou na Constituição 
Clementina o dever de se levar a Eucaristia em procissão 
pelas vias públicas. A partir da ocialização, a festa de 
Corpus Christi passou a ser celebrada todos os anos na 
primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima 
Trindade.

A festa de Corpus Christi surgiu na Diocese de Liège, em 
1208, na Bélgica, por iniciativa da freira Juliana de Mont 
Cornillon. Ela tinha visões nas quais o próprio Jesus lhe 
pedia uma festa litúrgica anual em honra da Sagrada 
Eucaristia.

No dia 11 de agosto de 1264, o Papa aprovou a bula 
“Transiturus de mundo”, onde prescreveu que na quinta-
feira após a oitava de pentecostes, fosse ocialmente 

celebrada a festa em honra do Corpo do Senhor. São 
Tomás de Aquino foi encarregado pelo Papa para compor 
o ofício da celebração.

No Brasil, a festa passou a integrar o calendário religioso 
em 1961, quando uma pequena procissão saiu da Igreja 
de madeira de Santo Antônio e seguiu até a Igrejinha de 
Nossa Senhora de Fátima, em Brasília. A tradição de 
enfeitar as ruas surgiu na tradicional cidade mineira de 
Ouro Preto.

A notícia chegou rapidamente ao Papa Urbano IV, que 
residia em Orvieto, cidade próxima de Bolsena, onde 
vivia São Tomás de Aquino, ordenou ao Bispo Giacomo 
que levasse as relíquias de Bolsena a Orvieto. Isso foi feito 
em procissão. Quando o Papa encontrou a procissão na 
entrada de Orvieto, pronunciou diante da relíquia 
eucarística as palavras: “Corpus Christi”.

                                                                             

A celebração dessa solenidade consta de uma missa, 
procissão e adoração ao Santíssimo Sacramento. Nesta 
festa os éis agradecem e louvam a Deus pelo inestimável 
dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor se faz 
presente como alimento e remédio de nossa alma.

A celebração de Corpus Christi recorda a Instituição da 
Eucaristia, na quinta-feira Santa, quando Jesus, sabendo 
de tudo o que estava para acontecer, quis comer a Páscoa 
com seus apóstolos. Durante a ceia, Jesus tomou o pão e 
o vinho, os abençoou e deu aos seus discípulos, selando a 
aliança de Deus com a humanidade por meio do seu 
corpo que seria entregue e do seu sangue que seria 
derramado.

Em época de pandemia, em que muitas pessoas estão em 
casa com o tempo mais livre e aproveitando para ler 
mais, venho fazer um convite a vocês. Os convido a 
saberem mais sobre a Apevo e a grande família que ela se 
transformou. 

Em 2019, o Departamento de Turismo passou por uma 
reestruturação e  o ferece,  anua lmente ,  uma 

programação muito diferenciada. Mensalmente são 
promovidas excursões para variados destinos, desde o 
frio de Campos do Jordão até o calor da praia de 
Ubatuba, podendo participar também aqueles que não 
fazem parte da associação.

Para fazer parte dessa família os interessados pagam uma 
taxa de adesão de 15 reais e mensalidades de 15 reais 
também. Entrem em contato conosco: será um prazer 
atender a todos! 

Em 2010, a Apevo adquiriu um prédio na praia de Ilha 
Comprida, litoral sul de São Paulo. No local, que passou 
por reforma e estão sendo construídos quatro novos 
apartamentos, totalmente equipados e que oferecem 
conforto para que os associados e dependentes tenham 
momentos de descanso e lazer.

Quanto à educação, a Apevo oferece cursos de Inglês e 
Informática para seus associados e dependentes. O curso 
de Inglês existe há 12 anos, sendo ministrado pela 
professora Ivete de Carvalho e voltado para todas as 
idades. São oito módulos: Básico 1 e 2, Pré Intermediário 
1 e 2, Intermediário 1 e 2, Inglês para negócios e Inglês 
Kids. O curso de Informática é ministrado pelo professor 
Eduardo Costa e habilita os alunos no nível básico, com 
conhecimentos em Windows, Word, Excel e PowerPoint 
2010 e Internet.

Desde julho de 2019, a diretoria da Apevo promove 
bailes temáticos para alegrar as noites de sexta-feira do 

público. O evento é realizado mensalmente e vem sendo 
um sucesso!

Além dos benefícios já citados, a associação tem 
parcerias com faculdades (como a Unopar, por 
exemplo), escolas técnicas, ocinas mecânicas e 
pousadas em variadas cidades.

Em 2018, a Apevo passou a oferecer aulas gratuitas de 
ginástica, dança de salão e coral. Com isso, novos 
participantes se juntaram aos grupos dos professores 
Márcio Antônio, Josué Araújo, Wellington Machado e 
Luís Gustavo Laureano. As aulas de ginástica também 
ganharam uma motivação a mais com a instalação de 
novos equipamentos como ventiladores, bebedouros e 
esteiras elétricas.

Na rua Antônio Fernandes, a Apevo possui sua sede (no 
número 50), onde cam a administração e o 
Departamento Jurídico, entre outros serviços e um 
prédio no número 148, no qual são oferecidas, 
atualmente, as aulas de ginástica e dança. A associação 
vem cumprindo o seu papel, oferecendo aos seus 
associados diversos benefícios, entre eles o Salão de 
Beleza - existente há mais de 15 anos. A equipe, 
comandada pela cabeleireira Edna Mendes, está a 
disposição dos associados, dependentes e não 
associados, com serviços como: manicure, pedicure, 
corte, alisamento, coloração, design de sobrancelha e 
depilação, entre outros. 

Uma das grandes aquisições da associação foi a 
construção da sua própria Unidade de Saúde. O prédio 
está em funcionamento desde 20 de setembro de 2013, 
na rua Sebastião Lopes, 97 - Centro. Com mais de 300 
m², 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, esteticista e massagista terapeuta, todas as 
consultas com valores abaixo do mercado. Os 
interessados podem ainda aderir ao plano de saúde da 
Fênix Medical.

Outro local à disposição é o Salão Social da Apevo, 
inaugurado em 2008. O espaço é palco de exposições, 
desles, formaturas, casamentos, aniversários e demais 
eventos. Tem capacidade para 250 pessoas e a 
infraestrutura inclui: ar-condicionado, camarim, som 
ambiente, pista de dança com sistema completo de 
iluminação, caixas de retorno no palco, microfone, telão 
com controle remoto e bar e cozinha, além de segurança 
e limpeza. Daniel Sentelhas

Presidente da Apevo
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Cruz é o símbolo da festividade do Corpus Christi
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3Saúde

Brasil ainda não atingiu pico do novo coronavírus 

Junho de 2020

Fisioterapeuta da Apevo atende na área de ortopedia  

“Algumas condutas utilizadas no tratamento são: 
alongamentos; exercícios com halteres e caneleiras para 
um aumento da força muscular; mobilizações articulares; 
liberação miofascial; treino de marcha; exercícios para 
melhora do equilíbrio; terapias manuais; entre outras”, 
conclui.

Na Unidade de Saúde Apevo, os associados e 
dependentes possuem o atendimento com o prossional 
Julio Cesar Cassiano, que atende como sioterapeuta 
ortopédico. Seguindo as recomendações do Ministério 

da Saúde, Julio segue com o atendimento na clínica.
 A s ioterap ia  ortopédica  é  uma das  mui tas 

especialidades da sioterapia, vem ganhando cada vez 
mais atenção e está sendo bastante procurada nos 
últimos anos no mundo inteiro. Ela pode ser utilizada na 
prevenção de lesões ou acidentes; durante as atividades 
físicas; no ambiente de trabalho; no tratamento de lesões 
ou doenças e na recuperação da musculatura e dos ossos 
afetados.

“A sioterapia tem um papel essencial no tratamento de 
patologias ou alterações como as citadas acima, 
garantindo também uma menor chance de recidivas”, 
ressalta Julio.

De acordo com a lesão ou patologia, a sioterapia 
ortopédica possui um arsenal de condutas para uma 
melhor ecácia no seu tratamento. Evidências cientícas 
comprovam sua ecácia no tratamento de diversas 
patologias e, com isso, cabe ao sioterapeuta buscar e 
conhecer as melhores técnicas para o tratamento do 
paciente.

Para agendar uma consulta com o prossional, é 
necessário que o associado esteja em dia com as 
mensalidades da Apevo e marca um horário pelo telefone 
(15) 3353-9800. A Unidade de Saúde está na rua 
Sebastião Lopes, 97 – Centro de Votorantim. 

Além de ajudar na recuperação e fortalecimento dos 
músculos e ossos, a sioterapia ortopédica também 
trabalha no sentido de detectar precocemente 
problemas como anomalias ou desvios anatômicos, além 
de prevenir algumas lesões. Ela pode ser utilizada de 
diversas maneiras, trazendo muitos benefícios.

Como é realizada?

Doação de sangue: ato pode salvar centenas de vidas 

Com a proximidade do dia 14 de junho, Dia Mundial do 
Doador de Sangue, se faz necessário lembrar a 
importância da data enaltecer a ação dos doadores 
voluntários. A atitude salva e faz muita diferença na vida 
das pessoas e suas famílias.

 

O doador passa por um pré-triagem, onde é aferida a 
pressão arterial, pulso, temperatura, pessoa e 
hematócrito, que atesta se a pessoa é anêmica ou não. 
Depois, é feita uma triagem clínica: uma entrevista 

individual, condencial e sigilosa feita por um prossional 
da área da saúde. A coleta do sangue é feita por técnicos 
de enfermagem e todo o material é descartável. São 
coletados 500ml de sangue em uma bolsa plástica estéril 
que segue para o laboratório de processamento. Se 
todos os exames sorológicos derem negativos, o sangue 
é liberado para distribuição.

Mesmo antes da pandemia, os estoques do Hemonúcleo 
da Associação Benecente de Coleta de Sangue de 
Sorocaba (Colsan) estavam baixos. A capacidade de 
atendimento é de 170 doadores por dia, mas desde 
janeiro a média está entre 70 e 80 doadores.

Com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o 
n ú m e r o  d e  d o a ç õ e s  d e  s a n g u e  d i m i n u i u 
consideravelmente em todo o Brasil. No entanto, a 
necessidade de sangue é constante e as transfusões 
fazem a diferença entre a vida e a morte para centenas de 
pacientes todos os dias.

Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, já que 
o material é dividido em: plasma, plaquetas, hemácias e 
crioprecipitado, que são distribuídos conforme as 
recomendações médicas. Entre os componentes, as 
plaquetas são as mais requisitadas e muito utilizadas por 
pessoas que sofrem com leucemia e até mesmo dengue 
hemorrágica.
De acordo com a Colsan, as maiores demandas são pelos 

tipos sanguíneos O-, A- e também O+, que, embora seja 
o mais comum entre a população, tem caído o número de 
doadores.
 

Requisitos necessários

Para ser um doador, é necessário atender alguns 
requisitos, como: ter entre 16 e 69 anos; estar com mais 
de 50 quilos; estar alimentado (evitar alimentos 
gordurosos nas 3h que antecedem a doação); caso seja 
após o almoço, aguardar 2h; ter dormido pelo menos 6h 
nas últimas 24h; a frequência máxima é de quatro 
doações anuais para o homem e três para as mulheres e o 
intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é 
de dois meses para homens e três meses para mulheres. 
No dia da doação, é preciso apresentar um documento 
de identidade ocial com foto (RG, CNH, Carteira 
Prossional), receita médica dos medicamentos 
adquiridos em farmácia de manipulação (se for o caso) e 
tomar dois copos de água.

A Colsan ca na av. Comendador Pereira Inácio, 564, 
bairro Lajeado, telefone (15) 3224-2930. 

O sangue de um doador pode salvar até 4 pessoas
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Julio Cassiano, sioterapeuta na Unidade de Saúde
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Crescimento dos casos em Votorantim

No dia 19 de março, foi decretado, em Votorantim, 
situação de emergência. As medidas anunciadas pelo 
prefeito proibia o corte no fornecimento de água e 
energia elétrica no município, além de eventos com 
aglomeração de pessoas. Seguindo as orientações do 
governo estadual, a cidade apresentava situação de 
calamidade no dia 24 de março, suspendendo as 
atividades comerciais de serviços não essenciais.

De acordo com o economista Guilherme Lichand, 
professor da Universidade de Zurique e integrante do 
grupo de vigilância epidemiológica Brasil sem Corona, 
observar as mortes por milhão de habitantes em um 
período de duas semanas indica se a doença ainda está 
em fase de crescimento. “Diferentes estados reagiram 
de forma diferente e isso gera padrões diferentes. 
Combinar esses dois critérios – morte por milhão e 
variação em duas semanas – dá um retrato mais preciso 
dos diferentes momentos que estamos vivendo”, disse 
em entrevista ao portal de notícias Uol.

O primeiro caso de coronavírus foi conrmado no dia 31 
de março. O paciente é um funcionário de um hospital 
particular, com comorbidade. No mês de abril foram 
conrmados mais 17 casos, sendo dois óbitos (a primeira 
vítima fatal da doença em Votorantim faleceu no dia 2 de 
abril: um homem de 65 anos).

Por conta do crescimento das conrmações dos casos do 
novo coronavírus, a Secretaria da Saúde de Votorantim 
(Sesa) reforça para que as pessoas sigam o isolamento e 
quem em suas casas. Também devem continuar com as 
ações de higienização das mãos com água e sabão ou 
então com álcool em gel 70%, evitando tocar nos olhos, 
nariz e boca com as mãos não lavadas e cubrindo o nariz e 

a boca com um lenço ou o cotovelo ao tossir e espirrar. 
Além disso, o uso de máscaras em espaços públicos é 
obrigatório.
A cidade conta com um “Plano de Contingência” para 
tratar sobre o novo coronavírus, além do Comitê de 
Gestão para enfrentamento à pandemia.
 

No entanto, não é possível armar que o Brasil atingiu o 
pico da pandemia. Sem o controle da propagação do 
vírus em estados críticos, como Rio de Janeiro, Ceará, 
Pernambuco e São Paulo, os números de mortes ainda 
não se estabilizaram. A epidemia está em estágios 
diferentes em cada estado. Enquanto em Minas Gerais e 
Mato Grosso do Sul o número de óbitos por milhão de 
habitantes ainda é baixo; no Rio de Janeiro a letalidade é 
alta e os óbitos dobraram em duas semanas. Em São 
Paulo, apesar do grande índice de mortes, o número 
desacelerou nas últimas semanas do mês de maio. No mês de maio foram registrados 127 casos e 6 óbitos. 

Ao todo, a cidade registrou, de março a maio, 145 casos, 
sendo 8 óbitos. Entre as conrmações, além dos óbitos, 
há 88 pacientes recuperados, 36 em isolamento 
domiciliar e 13 seguem internados, além de 193 casos 
descartados.

O Brasil registrou, até o dia 31 de maio, 514.992 casos de 
infectados pelo novo coronavírus (Covid-19) e mais de 
29 mil mortes. O país passou a Espanha em número de 
mortes pelo vírus e está na quinta colocação, atrás dos 
Estados Unidos, Reino Unido, Itália e França. Em 
Votorantim, até o nal do mês, haviam 145 casos 
conrmados e 8 óbitos.

Flexibilização da quarentena
 

 
A proposta do governo prevê cinco fases: vermelha, 
laranja, amarela, verde e azul. As regiões são classicadas 
em fases por cor, de acordo com os critérios denidos 
pela secretaria estadual da Saúde e pelo Comitê de 
Contingência para Coronavírus.

O governo de São Paulo anunciou, no dia 27 de maio, a 
prorrogação da quarentena no estado por mais 15 dias, 
com exibilizações e aberturas econômicas progressivas, 
que serão feitas levando em conta as características de 
cada município. Votorantim se enquadra na segunda fase 
do “Plano São Paulo” e as medidas adotadas pela 
prefeitura você confere na página 6 – Cidade em Foco.

A cor de cada região do mapa é determinada por uma 
série de critérios, entre eles taxa de ocupação de UTIs e 
total de leitos a cada 100 mil habitantes. Esses 
indicadores são avaliados junto com os dados de mortes, 
casos e internações por Covid-19 para determinar a fase 
em que se encontra cada região e serão reavaliados a 
cada sete dias. Depois, a cada 15 dias a região poderá se 
mover para fases menos restritivas; podendo também 
regredir conforme os indicadores sofram alterações.

Brasil é o segundo em número de infectados pelo vírus
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Votorantim atendeu ao decreto de isolamento e atingiu 145 casos até maio
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Junho de 2020

Apevo mantém quatro viagens para o segundo semestre  
Poços de Caldas, Ubatuba, Águas de Lindoia e Maria 
Fumaça são os próximos destinos dos turistas do 
Departamento de Turismo da Apevo. Os passeios estão 
programados para os dias: 15 de agosto, 16 a 18 de 
outubro, 20 a 22 de novembro e 20 de dezembro, 
respectivamente. Os valores e atrações não foram 
alterados.

 

 

Os principais atrativos da cidade estão relacionados às 
águas sulforosas, procuradas para banhos de imersão e 
degustação. Uma das cachoeiras mais famosas de Poços 
de Caldas é o “Véu das Noivas”, formada por três quedas 
d'águas com mais de 10 metros de altura cada uma.

Também é impossível falar da cidade sem lembrar-se dos 
cristais, das famílias italianas que se estabeleceram no 
local e trouxe da Ilha de Murano (perto de Veneza) a 

tradição de fundir a areia, sódio e outros elementos que 
geram o cristal. O grupo da Apevo irá visitar algumas 
fábricas que mantem viva a cultura das famílias italianas.

Ubatuba

Com a chegada do novo coronavírus (Covid-19) e a 
necessidade de se adaptar às mudanças, associação 
alterou a data de algumas viagens para oferecer mais 
comodidade e segurança aos seus turistas. “Todos nós 
tivemos que nos ajustar às orientações dos órgãos de 
saúde para evitar a propagação do coronavírus. O 
mesmo aconteceu com as viagens que havíamos 
programado. A segurança dos turistas vem em primeiro 
lugar! Até o momento, estamos mantendo quatro 
destinos este ano e os demais estão sendo avaliados. 
Pedimos que as viagens não sejam desmarcadas, pois 
todas irão acontecer assim que possível”, ressalta Viviane 
Marteletto Padilha, coordenadora do departamento.
As viagens são feitas nos ônibus da Betina Turismo, que 
conta com uma frota de veículos modernos, equipados 
com ar-condicionado, TV, DVD, CD Player, toalete e Wi-
Fi. As datas dos demais passeios serão divulgadas em 
breve no Jornal da Apevo e nas redes sociais da 
associação.
Os pacotes podem ser parcelados até o mês em que a 
viagem acontece. Informações pelo WhatsApp (15) 
99605-3037.

Poços de Caldas

Uma das novidades do Departamento de Turismo para 
este ano é o passeio de um dia para Poços de Caldas, em 
Minas Gerais, que acontece no dia 15 de agosto (sábado). 
A excursão inclui: transporte de ida e volta com serviço 
de bordo; café da manhã; visita aos pontos turísticos 
(Recanto Japonês, Fonte dos Amores, Casa do Mineiro, 
cachoeiras e fábricas de cosméticos e cristais) e almoço.

O Recanto Japonês, um dos pontos que será visitado pelo 
grupo, é a réplica de um jardim oriental. O espaço reúne 
construções e vegetação típicas dos recantos japoneses, 
além de um lago articial cheio de carpas coloridas. Já a 
Fonte dos Amores mistura o romantismo e a natureza e o 
local pode ser considerado um refúgio: ao mesmo tempo 
em que está tão próximo da efervescência do centro da 
cidade, é banhado por um silêncio e ar puro acolhedores.

 

 

O pacote da Apevo inclui: transporte de ida e volta com 
serviço de bordo e hospedagem com pensão completa.

A hospedagem dos turistas será no Wembley Inn Hotel, 
com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) e 
apartamentos de frente com a vista para o mar. Jardins 
tropicais iluminados, tipo havaiano, mar junto ao hotel 
tranquilo e espaço adequado para crianças fazem parte 
do hotel, que está na Praia das Toninhas - a mais 
requisitada da região.
As boas ondas que se formam nessa praia reúnem os 
surstas, enquanto os banhistas a procuram em busca de 
barracas charmosas e restaurantes sosticados à beira-
mar. A praia tem esse nome porque, no verão, golnhos 
(também conhecidos como toninhas) aparecem nas 
proximidades. O local ca a 8km do Centro de Ubatuba.

 
Águas de Lindoia

 
De 20 a 22 de novembro, o grupo de turistas cará 
hospedado no Hotel Mantovani, em Águas de Lindoia. A 
pequena cidade ca a menos de 10km da fronteira com 
Minas Gerais e é ideal tanto para famílias que procuram 
um lugar para se divertir numa piscina ou relaxar com o 
clima do interior, como para aqueles que têm um espírito 
mais aventureiro.
O pacote da Apevo inclui: transporte de ida e volta com 
serviço de bordo; hospedagem no hotel com duas festas 
temáticas (bebidas não inclusas); visita a Serra Negra (SP) 

e Monte Sião (MG); visita aos pontos turísticos: Cristo 
Redentor, Balneário Municipal, praça Adhemar de Barros 
e city tour de trenzinho pela cidade.
Do Cristo Redentor é possível ver a cidade e os 
horizontes pontuados por colinas e morros à sua volta. O 
Balneário Municipal possui piscina de água quente e 
oferece banhos especiais e até mesmo massagens (pagos 
a parte). O local tem jardins criados por Roberto Burle 
Marx, que agradam os olhos dos turistas.
A praça Adhemar de Barros ca próxima aos principais 
hotéis da cidade e sedia alguns dos principais eventos, 
além de contar com uma fauna bastante diversicada, no 
qual é possível avistar: gansos, patos, cisnes negros, 
diversos pássaros e outros animais. A city tour é feita nos 
trens clássicos de cidades do interior, que levam os 
turistas para ver os pontos turísticos.

Ubatuba é uma cidade do litoral norte de São Paulo que 
oferece um banquete de praias a seus visitantes - são 102 
espalhadas por uma orla de 90 quilômetros.  Também é o 
destino da Apevo para um delicioso nal de semana de 16 
a 18 de outubro.

 
Maria Fumaça

 
O tradicional passeio da Apevo para a locomotiva a vapor 
“Maria Fumaça” encerrará a programação de viagens da 
associação para 2020. A excursão acontece no dia 20 de 
dezembro e está entre as mais pedidas pelos associados.
O grupo sairá da Apevo rumo à estação Anhumas, em 
Campinas, onde conhecerá todo o funcionamento da 
locomotiva, desde a queima da lenha até a importância da 
areia nas ferrovias. De lá, os turistas embarcam para 
Jaguariúna e aproveitam as atrações programadas pelo 
pessoal da Maria Fumaça, como: comprar lembrancinhas 
com as “ferromoças”, sorvetes com o “seu” Salvador e 
cantar com o Trio Maria Fumaça.
Ao nal do passeio, o grupo segue rumo a Pedreira, onde 
almoçam em uma churrascaria, visitam o Shopping 
Center Louças (o maior complexo de lojas especializadas 
em decoração e artesanato da região metropolitana de 
Campinas) e o centro da cidade.
O pacote da Apevo inclui: transporte de ida e volta com 
serviço de bordo; ingresso para Maria Fumaça com café 
da manhã dentro da locomotiva; almoço na churrascaria 
e visita à Pedreira.

 Praia das Toninhas, em Ubatuba
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 Maria Fumaça sai de Campinas rumo à Jaguariúna
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Dia mundial da conscientização da violência contra o idoso 

Em 2006, em parceria com a Rede Internacional de 
Prevenção à Violência à Pessoa Idosa”, a ONU decretou 
o dia 15 de junho como o “Dia Mundial  da 
Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa”. A 
violência contra a pessoa idosa se dene como qualquer 
ato, único ou repetitivo, ou omissão, que ocorra em 
qualquer relação supostamente de conança, que causa 
dano ou incômodo à pessoa idosa.
A violência não consiste só na agressão, ela também 
pode ser: psicológica – que corresponde a agressões 
verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar, 
humilhar, restringir a liberdade ou isolar do convívio 
social; abuso nanceiro ou material – é uma das ações 
mais praticadas pelos membros da família devido aos 
problemas de locomoção ou de incapacidades psíquicas 
de controlarem seus rendimentos e patrimônios; sexual 
– refere-se ao ato ou jogo sexual de caráter homo ou 
hetero-relacional, utilizando pessoas idosas; abandono – 

uma violência que se manifesta pela ausência ou 
deserção dos responsáve is  governamenta is , 
institucionais ou familiares de prestarem socorro a uma 
pessoa idosa que necessite de proteção e assistência; 
negligência – refere-se à recusa ou à omissão de 
cuidados devidos e necessários aos idosos por parte dos 
r e s p o n s á v e i s  f a m i l i a r e s  o u  i n s t i t u c i o n a i s ; 
medicamentosa – administração por familiares, 
cuidadores e prossionais dos medicamentos prescritos, 
de forma indevida, aumentando, diminuindo ou 
excluindo os medicamentos; e, emocional e social – 
refere-se a agressão verbal crônica, incluindo palavras 
depreciativas que possam desrespeitar a identidade, 
dignidade e autoestima.

Em 2019, o último levantamento feito pelo Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, revelou que 
o canal de denúncias Disque 100 registrou um aumento 
de 13%, em 2018, no número de denúncias sobre a 
violência contra o idoso em relação a 2017. A maioria das 
agressões foi cometida nas residências das vítimas 
(85,6%), por lhos (52,9%) e netos (7,8%). As 
mulheres são as mais suscetíveis, sendo 62,6% das 
vítimas.

Os idosos fazem parte de uma camada mais vulnerável, 
assim como as crianças, mulheres e portadores de 
deciência, por exemplo. Com isso, as ações 
g o v e r n a m e n t a i s  d e v e m  i n c l u i r  p r a t i c a s  d e 
conscientização contra a violência para com os idosos e 
medidas que visem oferecer uma boa qualidade de vida 
para este grupo.

De acordo com a Organização das Nações Unidas 
(ONU), há no mundo mais de 705 milhões de pessoas 
acima de 65 anos. As estimativas apontam um crescente 
desequilíbrio entre os mais velhos e os mais jovens até 
2050 – haverá mais pessoas com mais de 65 anos para 
cada uma entre zero e quatro anos. Isso indica que as 

pessoas estão vivendo mais e tendo cada vez menos 
lhos.

Tipos de violência

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
um em cada seis idosos é vítima de algum tipo de 
violência. No Brasil, conforme o Estatuto do Idoso (Lei 
10.741), a violência contra idosos é crime e, portanto, 
não deve ser encarada como algo normal. Discriminar 
pessoa idosa pode levar o agressor à prisão por até cinco 
anos e ainda pagar multa. A pena pode ser aumentada se 
houver agressão física, se o agressor for responsável 
pelo idoso.

Denuncie

As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, que 
funciona diariamente. As ligações podem ser feitas de 
todo o país por meio de discagem gratuita, de qualquer 
telefone xo ou móvel, bastando discar 100. 

Festa junina: festividade tradicional no Brasil é uma mistura de costumes 
A festa junina é uma tradicional festividade que acontece 
durante o mês de junho no Brasil, principalmente no 
Nordeste. A cidade de Votorantim é palco do maior 
evento junino do estado de São Paulo. Devido a pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19), a Festa Junina 
Benecente da cidade será realizada de 13 de novembro a 
8 de dezembro. 
Os costumes das festas juninas brasileiras foram trazidos  
pelos portugueses no século XVI e, inicialmente, possuía 
uma conotação estritamente religiosa. No entanto, a 
origem das comemorações nessa época do ano é anterior 
à era cristã. No hemisfério norte, várias celebrações 
aconteciam durante o solstício de verão – a data que 
marca o dia mais longo do ano, que acontece nos dias 21 
ou 22 de junho. Vários povos da Antiguidade 
aproveitavam a ocasião para organizar rituais em que 
pediam fartura nas colheitas – celtas, nórdicos, egípcios, 
hebreus.

No início, a festa era conhecida como festa joanina, em 
referência a São João, mas, ao longo dos anos, teve o 
nome alterado para festa junina, em referência ao mês no 
qual ocorre. Sua evolução no Brasil fez com que ela se 
associasse a símbolos típicos das zonas rurais.

Mesmo antes da colonização portuguesa, os índios que 

habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses 
também faziam rituais importantes em junho. Eles tinham 
várias celebrações ligadas à agricultura, com cantos, 
danças e muita comida. Com a chegada dos jesuítas 
portugueses, os costumes indígenas e o caráter religioso 
dos festejos juninos se fundiram. 

O crescimento da festividade aconteceu, sobretudo, no 
Nordeste, região que atualmente possui as maiores 

festas. A maior festa junina do país acontece na cidade de 
Campina Grande, localizada no estado da Paraíba. 

Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças 
típicas, como as quadrilhas. Também há produção de 
inúmeras comidas à base de milho e amendoim, como 
canjica, pamonha, pé de moleque, além de bebidas como 
o quentão. Outra característica muito comum é a de se 
vestir de caipira de maneira caricata.

Violência contra idoso é crime, denuncie pelo Disque 100

Festas juninas são tradicionais no Brasil
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Santos da Igreja Católica são lembrados no mês de junho

A primeira celebração é em homenagem a Santo Antônio 
(13 de junho), o “santo casamenteiro”. Ele é 
representado em imagens segurando o menino Jesus e é 
um dos santos mais populares e importantes do 
Catolicismo. A data da celebração é a mesma do seu 
falecimento e, devido sua fama de milagroso, muitos 
devotos fazem simpatias e deixam a sua imagem “de 
castigo” para chamar a atenção para que possa auxiliá-los 
a encontrar a alma gêmea.
Ficou conhecido como “santo casamenteiro” por ajudar 

jovens humildes a conseguirem um dote e um enxoval 
para o casamento. Reza a lenda que, certa vez, em 
Nápoles, havia uma moça cuja família não podia pagar seu 
dote para se casar. Desesperada, a jovem – ajoelhada aos 
pés da imagem do Santo Antônio – pediu com fé sua ajuda 
e, milagrosamente, o Santo lhe entregou um bilhete e 
disse para procurar um determinado comerciante. O 
bilhete dizia que o comerciante desse à moça moedas de 
prata equivalentes ao peso do papel. O homem não se 
importou, achando que o peso daquele bilhete era 
insignicante. Mas, para sua surpresa, foram necessários 
400 escudos de prata para que a balança atingisse o 
equilíbrio. Nesse momento, o comerciante se lembrou 
de que havia prometido 400 escudos de prata ao Santo e 
nunca havia cumprido a promessa. Santo Antônio havia 
feito a cobrança daquele modo. A jovem moça pôde, 
assim, se casar. Há outras lendas que envolvem os 
milagres do Santo.

São João
 

A data foi xada a partir do relato do Evangelho de Lucas, 
onde arma que João nasceu seis meses antes do lho de 

Deus. É um caso raro que seja comemorada a data de 
nascimento da gura homenageada e não a data de morte. 
Outra singularidade do aniversário de São João é o fato de 
que somente ele, além da Virgem Maria, tem suas 
celebrações voltados tanto à vida mundana, das pessoas 
em terra, quanto à gura divinizada em seu aspecto 
extracorpóreo, ou seja, o Santo no céu.

 
A solenidade de São Pedro é uma das mais antigas da 
Igreja  Catól ica,  sendo anter ior até mesmo à 
comemoração do Natal. A celebração é no dia 29 de 
junho, pois teria sido a data do aniversário de morte e do 
translado das relíquias do santo. Pedro era pescador, foi 
apontado por Jesus como seu sucessor entre os doze 
apóstolos e teve a missão de construir uma igreja que 
continuasse a Sua obra. 
É considerado o primeiro papa da Igreja Católica. Por 
pregar o Evangelho destemidamente, São Pedro foi preso 
várias vezes. Foi perseguido pelos romanos, que, ao 
descobrirem seu paradeiro, o prenderam e o 
condenaram à morte de cruz por ser o líder da Igreja de 
Jesus Cristo. Pedro pediu para ser crucicado de cabeça 
para baixo, por não se julgar digno de morrer como seu 
Mestre. Seu pedido foi atendido e ele foi morto na região 
onde hoje é o Vaticano. Seus restos mortais estão no altar 
da Igreja de São Pedro em Roma.

 

Em junho, a Igreja Católica comemora o dia de três 
santos: Santo Antônio, São João e São Pedro, que fazem 
parte das tradicionais festas juninas. O mês é considerado 
“o mês dos santos”. Para a Igreja, as festividades do mês 
são importantes para relembrar a vida religiosa desses 
santos e não pelas lendas e crendices que giram em torno 
das comemorações.

O dia 24 de junho faz parte do circuito de Festas Juninas 
do calendário cristão, devido ao nascimento de São João 
Batista. O Dia de São João comemora a vida do homem 
que profetizou o fato de que o Messias, lho de Deus, era 
Jesus Cristo e, por isso, o batizou.

São Pedro
 

Antônio, João e Pedro são os santos de junho
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Flexibilização permite reabertura de comércio em Votorantim  

Além da capacidade de 20% e quatro horas ininterruptas 
de funcionamento, os estabelecimentos devem tomar 
várias providências, sujeitas à scalização e aplicação das 
multas. Para isso, a prefeitura destacou que todos os 
scais foram remanejados para atender exclusivamente 
às questões sanitárias e o cumprimento das regras.
As providências aos estabelecimentos são: zelar por 
manter o distanciamento mínimo de 1,5m entre uma 
pessoa e outra e admitindo ocupação máxima equivalente 
a uma pessoa a cada 2 metros quadrados de área útil do 
estabelecimento; disponibilizar, gratuitamente, álcool 
antisséptico em gel 70% para uso dos clientes, 
frequentadores, colaboradores e funcionários; 
condicionar o ingresso e a permanência, no interior do 
estabelecimento, somente de pessoas usando máscaras 
faciais; adotar medidas especiais visando à proteção de 
idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas ou 
imunodeprimidas, conforme as recomendações do 
Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde; 
impedir aglomeração de pessoas; e obedecer a outros 
protocolos que eventualmente venham a ser expedidos 
pelas autoridades sanitárias, nas esferas federal e estadual.

 
O expediente da prefeitura continua sendo realizado 
internamente e fechado para atendimento ao público. São 
agendados atendimentos presenciais apenas para os 
casos cuja solução não possa ser de modo virtual, como, 
por exemplo, para a expedição de alvarás. O 
agendamento deve ser feito por meio dos WhatsApps 
(15) 3353-8758, 3353-8731 e 3353-8732.
A exibilização não se aplica aos bares, restaurantes, 
praças de alimentação e estabelecimentos similares, aos 
salões de beleza, barbearias e ans, às academias 
esportivas de qualquer espécie, cinemas, bem como a 
qualquer outra atividade que, pela sua natureza, gerem ou 
possam gerar aglomeração de pessoas.

 

Após dois meses de quarentena e isolamento social 
devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o 
governo de São Paulo anunciou, no dia 27 de maio, um 
plano que permite a exibilização na quarentena em 
algumas cidades, incluindo Votorantim, e que permite a 
reabertura do comércio e shoppings centers. O prefeito 
da cidade, Fernando de Oliveira Souza, assinou, no dia 30 
de maio, um decreto (nº 5.951) para a retomada parcial 
do atendimento presencial nos serviços e atividades não 
essenciais. A cada sete dias as cidades serão avaliadas e a 
primeira fase da exibilização terá duração de 15 dias (de 
1º a 15 de junho).

O decreto assinado pelo prefeito também dene como 
será o funcionamento dos estabelecimentos localizados 
no centro da cidade, que devem obedecer as seguintes 
regras: os prédios de numeração par poderão abrir das 9h 
às 13h, de 1 a 7 de junho, e das 14h às 18h, de 8 a 14 de 
junho; os de numeração ímpar poderão abrir das 14h às 

18h, de 1 a 7 de junho, e das 9h às 13h, de 8 a 14 de junho. 
Já os estabelecimentos comerciais situados fora da área 
central podem funcionar, diariamente, das 14h às 18h.

A cidade de Votorantim se enquadra na cor laranja (região 
de Sorocaba) do novo modelo de quarentena do estado. 
A denição permite, a partir do dia 1º de junho, a abertura 
de atividades imobiliárias, concessionárias, comércio e 
shopping center desde que o atendimento presencial ao 
público seja com até 20% de sua capacidade e por o 
estabelecimento deve funcionar por até quatro horas 
diárias e consecutivas, observando-se uma série de 
providências adicionais.

Os centros comerciais sujeitos a administração única, 
como shoppings e galerias, podem adequar seu horário 
de funcionamento às características operacionais do 
empreendimento, desde que comuniquem previamente 
a prefeitura e obedeçam às regras de 20% de capacidade 
e de quatro horas de funcionamento.
Com relação à prestação de serviços, a atividade deverá 
ser executada sempre mediante agendamento e, 
preferencialmente, de forma individualizada, além de 
observar todas as regras impostas pelo decreto.

Expediente da prefeitura

A assinatura do decreto, no dia 30 de maio, ocorreu após 
reunião realizada com entidades representativas do 
comércio local. Entre os presentes, estavam a presidente 
da Associação Comercial e Empresarial de Votorantim 
(Acev), Francine Ferreira; a diretora da Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL), Mônica Marsal; além dos 
secretários de Governo, Carlos Laino; de Negócios 
Jurídicos, Fiore Graziozi; de Administração, Fábio Lugari 

Costa e da Saúde, Rosicler Massa.
Durante o encontro, o prefeito Fernando de Oliveira 
Souza ressaltou que a cidade permanece em situação 
calamidade pública por prazo indeterminado. "Nossa 
recomendação continua sendo para que as pessoas 
quem em casa, usem máscaras, obedeçam ao 
distanciamento social e só saiam se realmente for 
necessário”, reforçou. “Mais do que nunca, este é um 
momento pelo qual a colaboração de todos será 
fundamental para que possamos avançar no combate à 
pandemia”, concluiu o prefeito.

 

Para as medidas adotadas no decreto, Fernando levou em 
consideração a redução da taxa de ocupação dos leitos 
reservados ao tratamento especíco dos casos do novo 
coronavírus (Covid-19), a taxa de infectados e a adesão ao 
protocolo de testagem para a população, pacientes 
sintomáticos e para os prossionais municipais da saúde.
 

Regras adicionais
 

 
Prefeito se reúne com representantes do 

comércio 

Agentes orientam moradores em Votorantim
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Agentes de endemias promovem ações de bloqueio contra dengue 

Além das visitas dos agentes, a Secretaria de Serviços 
Públicos (Sesp) segue com os serviços de limpeza, 
capinação, roçagem e retirada de entulho e materiais 
inservíveis em diversos pontos da cidade. As secretarias 
pedem a colaboração da população para manter casas, 
quintais e locais públicos limpos.

Dos casos conrmados em Votorantim, 7 são importados 
(adquiridos em outro município). De acordo com a 
Zoonoses, os agentes estão seguindo os protocolos de 
segurança e não estão entrando nas casas. As orientações 
são feitas do portão, mantendo a distância necessária e 

adotando os cuidados tendo em vista a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

Os agentes de endemias do Centro de Controle de 
Zoonoses de Votorantim continuam com as ações de 
bloqueio contra o mosquito Aedes aegypti pelos bairros 
da cidade. Até o fechamento desta edição do Jornal da 
Apevo (31 de maio), o município registrava 146 casos 
conrmados de dengue, tendo recebido mais de 840 
noticações. Além da doença, o mosquito transmite ainda 
a chikungunya e zika vírus.

Ao apresentar os sintomas da doença (febre alta, dor de 
cabeça, dor atrás dos olhos e dores no corpo), a pessoa 
deve procurar de imediato pela Unidade Básica de Saúde 
(UBS) mais próxima de sua residência.

Campanha de vacinação contra 
gripe Influenza termina dia 5/06
A campanha nacional de vacinação contra a gripe 
Inuenza termina dia 5 de junho. O prazo foi prorrogado 
para evitar a aglomeração de pessoas nas unidades básicas 
de saúde (UBS). Até o dia 21 de maio, data do último 
balanço divulgado pela Secretaria da Saúde de Votorantim 
(Sesa), a cidade havia imunizado mais de 32 mil pessoas.

As vacinas estão sendo aplicadas em todas as UBSs da 
cidade durante o horário de funcionamento de cada uma. 
Os adultos devem levar a carteira de vacinação, pois 
aqueles que estiverem com a dose atrasada ou não 
receberam a vacina DT – Dupla Adulto (Difteria e 
Tétano) poderão atualizar. 
De acordo com a Sesa, está sendo notada a baixa adesão à 
vacina entre as grávidas, crianças e puérperas. O 
medicamento não protege contra o novo coronavirus, 
mas sim contra o vírus Inuenza, que na gestante 
acometida se manifesta de uma maneira mais agressiva e 
letal que a Covid-19. O período de maio a julho 
compreende uma incidência maior desse vírus. 

A terceira etapa da campanha de vacinação compreende 
crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com 
deciência, gestantes e puérperas até 45 dias, adultos de 
55 a 59 anos de idade, professores das escolas públicas e 
privadas.
Conforme a última prévia divulgada pela Sesa, foram 
vacinados 15.331 idosos (143%), 1.264 adultos com mais 
de 55 anos, 3.313 (161%) trabalhadores da saúde, 2.681 
(31%) crianças, 427 gestantes (34%) e 49 (23%) 
puérperas e 8.290 doses diversas, dentro do público-alvo 
desta campanha. A secretaria informa ainda que 
encaminhou 950 doses da vacina para a unidade prisional 
feminina de Votorantim, conforme a determinação do 
Ministério da Saúde.

Prazo para entrega do imposto de renda é prorrogado até 30/06 
Devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a 
Receita Federal decidiu prorrogar o prazo da entrega da 
declaração do Imposto de Renda até o dia 30 de junho. O 
cronograma de restituição foi mantido, sendo que o 
primeiro lote foi pago no dia 29 de maio. O último lote 
deverá ser pago no mês de setembro. 
A expectativa é receber mais de 32 milhões de 
declarações este ano. Devem declarar o IR aqueles que 
receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 
28.559,70 em 2019. A multa para o contribuinte que não 
zer a declaração ou entrega-la fora do prazo será de, no 

mínimo, R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% 
do imposto devido.
 

Para facilitar a declaração dos contribuintes associados e 
dependentes da Apevo, a associação possui uma parceria 
com o contador Francisco Carlos Vieira dos Santos, que 
cobra R$ 60. O atendimento deve ser agendado pelos 
telefones (15) 3247-6623 ou 99716-1701 e também pelo 
e-mail franciscocvscontador@gmail.com.

 
Parceiro da Apevo 

Ofebas oferece velório online para seus clientes durante pandemia

Em Votorantim, a Ofebas está na rua Antônio Fernandes, 
135 – Centro e, em Sorocaba, na rua Braz Cubas, 61 – Sta. 
Rosália. Os interessados em adquirir o plano devem entrar 
em contato pelo telefone (15) 3331-7013. 

De acordo com a parceria, os associados da Apevo têm 
50% de desconto na taxa de adesão do Plano Pro Family e 
mensalidade de R$ 30,76. Nesse valor, o titular ainda pode 
colocar oito pessoas como dependentes, como: 
conjugue, pais, sogros, lhos, entre outros. Mais dois 
agregados podem ser inclusos no plano, com o valor de 
R$9,50 por pessoa.

De acordo com Gleice Leitão de Oliveira, do 
departamento comercial da empresa, parentes e amigos 
podem acompanhar o velório no sistema online da 
Ofebas, mediante dados de acesso que serão entregues à 
família do falecido. Nos velórios presenciais é necessário 
que os visitantes utilizem a máscara de proteção, sendo 
permitidas apenas 10 pessoas por sala e velórios com 
durações de 2h.

Parceria Apevo
 

 
Há mais de um ano a Apevo possui uma parceria com a 
Ofebas, que oferece descontos para associados e 
dependentes. A funerária possui mais de 53 anos de 
prestação de serviços em Votorantim e Sorocaba.

A m de permitir que as pessoas se despeçam de seus 
entes queridos de forma segura, tendo em vista a 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Ofebas - 
Organização Funerária das Entidades Benecentes 
Assistenciais de Sorocaba promove velórios virtuais. A 
entidade também possui parceria com a Apevo e oferece 
descontos para os associados e dependentes.

Estão inclusos: urna mortuária; ornamentação da urna 
com manta de tecido ou ores disponíveis na ocasião; véu 
próprio para urna; velas próprias para velório; montagem 
de paramentos (de acordo com credo religioso); carro 
para remoção fúnebre dentro do município da Ofebas; 
taxa de sepultamento (somente para os cemitérios 
municipais) e registro de óbito perante o Cartório de 
Registro Civil componente. 
Além dos serviços funerários, são oferecidos descontos 
em parceiros das áreas da saúde, educação, cultura, lazer 
e comércio em geral. 

Funcionários zeram a limpeza das lojas para a reabertura
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O amor está no ar: junho tem “Dia dos Namorados”

Cai-não-cai: brincadeira para fazer em casa com as crianças

 

Além de ser o mês das festas juninas, junho também é um 
mês romântico. No dia 12, o Brasil comemora o “Dia 
dos Namorados”; enquanto na maioria dos países, os 
casais celebram o amor no dia 14 de fevereiro - o 
chamado Valentine's Day. Mas por que o “Dia dos 
Namorados”, no Brasil, não é em fevereiro também?
De acordo com o site “Aventuras na História”, a resposta 
é curta: a história de São Valentim não tem nada de 
romântica. O “Dia dos Namorados” no Brasil foi criado 
em 1948, por uma agência de publicidade paulistana. A 
data coincide com a véspera do Dia de Santo Antônio – o 
“santo casamenteiro”, mas, apesar disso, o motivo da 
comemoração é exclusivamente comercial.
A ideia de estabelecer o “Dia dos Namorados” partiu do 
publicitário João Doria (pai do atual governador de São 

Paulo). Dono da agência Standart Propaganda, ele foi 
contratado pela loja Exposição Clipper com o objetivo 
de melhorar o resultado das vendas de junho, que 
sempre eram muito fracas.  Inspirado pelo sucesso do 
“Dia das Mães”, Doria instituiu outra data comemorativa 
para trocar presentes.
Unindo o útil ao conveniente, Doria criou a primeira 
propaganda que instituiria a data no país: “Não é só com 
beijos que se prova o amor!” e “Não se esqueçam: amor 
com amor se paga”, diziam os primeiros slogans do “Dia 
dos Namorados” brasileiro.  Na época, a propaganda foi 
considerada a melhor do ano pela Associação Paulista de 
Propaganda.
A data começou a “pegar” apenas no ano seguinte, 
quando mais regiões começaram a aderi-la. Atualmente, 
o “Dia dos Namorados” é a terceira melhor data para o 
comércio no Brasil, cando atrás apenas do Natal e do 
Dia das Mães.

A origem do “Valentine's Day”

A origem do “Valentine's Day” é muito antiga nos 
Estados Unidos e na Europa. Ele começou a ser 
comemorado no século 5 – o primeiro dia ocial do 
santo foi declarado em 14 de fevereiro de 496, pelo Papa 
Gelásio, em homenagem a um mártir que tinha esse 
nome.

 

Nem todos os países relacionaram São Valentim aos 
namorados. Na Grécia, por exemplo, ele é lembrado 

como um mártir. Na Eslovênia, ele é o padroeiro dos 
criadores de abelhas. Por que o “Valentine's Day” não 
deu certo no Brasil?
A cultura por aqui era muito conservadora na época. O 
que havia era aquela história de noivo e noiva, em um 
canto no sofá, com a mãe no meio. O namoro só passou 
a existir no Brasil a partir da década de 20 e 30, de acordo 
com a historiadora Mary Del Priore.
Valentim tinha um sério concorrente: Santo Antônio. “O 
santo era o casamenteiro em Portugal”, diz Mary. Como 
a tradição veio de lá e o Brasil é uma colônia portuguesa, 
nosso país considerava Santo Antônio o casamenteiro, 
não São Valentim.

Junho é o mês do amor no Brasil

Para montar o jogo é só 
“espetar” os palitos nos 
fur inhos  e  co locar 
diversas tampinhas de 
g a r r a f a  e m  c i m a . 
Depois tampe com a 
tampa do PET. Pronto, 
agora é só diversão! 
(Fonte: Ciclo Vivo)

Estilete

Além de educativos, os trabalhos manuais de reciclagem 
são momentos de diversão para as crianças. Nesta época 
de isolamento social, a Apevo separou uma dica do site 
Ciclo Vivo: o cai-não-cai. Funciona assim: cada jogador 
tira uma vareta por rodada, mas não pode deixar as 
tampinhas caírem. Aquele que deixar cair menos 
tampinhas, ganha o jogo.

2 garrafas PET de 2 litros

Tintas guache

Materiais:

Tampinhas de garrafa PET
Pirogravo (ou um objeto com ponta que possa ser 
aquecido)

Passo a passo:

Palitos de churrasco

Corte o bocal de uma das garrafas PET e o fundo da 
outra garrafa – servirá de tampa para o brinquedo. 
Usando o pirogravo, ou outro objeto de ponta que possa 
ser aquecido, faça vários furinhos em volta da garrafa 
PET cortada (faça em leiras horizontais, para car mais 
fácil). Atenção: um adulto deve fazer este passo, pois há 
risco das crianças se queimarem.

Pinte os palitos de 
churrasco com as tintas 
guaches. O ideal é 
varias nas cores. Deixe 
secar.

Chame as crianças para ajudar na confecção da 
brincadeira e mãos à obra:

Tesoura
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Água na Boca

Aprenda uma deliciosa receita de caldo de mandioca para o inverno 

Nos dias frios, nada melhor que um caldo ou uma sopa 
para nos aquecer, não é mesmo? As festas juninas são 
ótimas opções para comer um delicioso caldo, mas, 

devido a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) o 
evento foi adiado em Votorantim. Por isso, a coluna 
“Água na Boca” desse mês traz uma receita do 
tradicional caldo de mandioca com carne, que pode ser 
preparada em casa. Ideal também para fazer junto com o 
namorado (a), marido ou esposa no Dia dos Namorados. 

4 colheres (sopa) de óleo
Ingredientes:

1 cebola picada
2 dentes de alho amassados
700g de carne em cubos (patinho, coxão duro, coxão 
mole)

½ pimentão vermelho picado

Cheiro-verde e pimenta vermelha para decorar

2 cubos de caldo de carne

Modo de preparo:

Desligue o fogo, espere sair toda a pressão 
naturalmente, abra a panela e verique ase a mandioca já 
está bem macia. Retire metade da mandioca e da água da 
panela, coloque em uma vasilha e deixa esfriar. 

5 xícaras (chá) de água quente

Em uma panela de pressão grande, aqueça o óleo e 
doure a cebola, o alho e a carne. Adicione o sal, a 
pimenta-do-reino e o pimentão e refogue por 10 
minutos. Depois, acrescente a mandioca, o caldo de 
carne e a água quente. Tampe e deixe cozinhar por 30 
minutos após iniciada a pressão. 

2kg de mandioca cortada em cubos

Transra para o liquidicador e bata até que esteja bem 
cremoso. Despeje de volta na panela e leve ao fogo por 
10 minutos ou até engrossar levemente. Decore com 
cheiro-verde e pimenta. Sirva em seguida! (Fonte: Guia 
da Cozinha)

Sal e pimenta-do-reino a gosto
Caldo de mandioca para aquecer os dias frios 
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Jogo para entreter durante isolamento
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Slogan com a propaganda criada pelo publicitário João Doria
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Inverno 2020: saiba como se proteger nos dias mais frios do ano 

Com a chegada do frio, vem também aquele 
desconforto generalizado. As roupas de calor dão lugar 
aos suéteres, casacos, meias, lãs e outros acessórios que 
nos aqueçam do frio. O site de notícias Terra listou uma 
série de ações para manter-se quentinho durante o 
inverno, como: usar várias camadas de roupa ao invés de 
roupas grossas; usar roupas largas; evitar peças que 
sejam feitas de algodão, pois ele retém a umidade; usar 
bras sintéticas e lã; trocar as meias quando chegar em 
casa; proteger a cabeça usando gorro; beber bastante 
líquido, principalmente quente; cuidar da pele e 
redobrar a atenção às frieiras.

O inverno no Brasil começa, ocialmente, às 18h44 do 
dia 20 de junho e terminará no dia 22 de setembro, mas 
as temperaturas já estão   baixando em Votorantim e 
região. As principais características da nova estação são: 
frio intenso, tempo gélido, céu cinzento, geada, ventos 
fortes, dias mais curtos e noites mais longas.
No entanto, nos últimos anos, o Brasil tem tido dias frios 
e tardes quentes. O fenômeno é chamado de “amplitude 
térmica”, uma variação enorme de temperatura que 
ocorre durante o dia. É uma característica da estação, 
mas tem cado acima do normal. 

Os cuidados também devem ser redobrados nos 
seguintes casos: lareiras e aquecedores a gás são ótimos, 
mas cuidado se deixa-los ligados à noite, por causa do 
monóxido de carbono que produz e, sempre que 
possível, abra as janelas e ventile o ambiente; nunca 

sobrecarregue tomadas com diversas ligações e 
mantenha os aquecedores a distancia segura de roupas 
ou materiais combustíveis; e, tenha cuidado com a 
hipotermia, ou seja, a queda repentina de temperatura 
do corpo. 

Dicas para se proteger

O frio é mais intenso na região Sul do país, chegando a 
nevar e as temperaturas carem abaixo de zero. Na 
região Norte, ocorrem chuvas, devido a área estar 
localizada na zona de convergência intertropical, com 
muitos rios e vegetação densa, de modo que a 
temperatura abaixe, mas não o suciente para impedir a 
evaporação da água e formação das nuvens. 

Inverno começa dia 20 de junho
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Apevo segue com atendimento especial para pagamentos 

Com o aumento nos casos conrmados de coronavírus 
(Covid-19), é necessário redobrar a atenção e praticar 
ações que promovam a redução da disseminação do 
novo vírus. Sendo assim, a Apevo preparou a Unidade de 
Saúde para o recebimento de pagamento, obedecendo 
aos protocolos exigidos pelo Ministério da Saúde, como: 
distanciamento mínimo entre as pessoas, higienização 
das mãos com álcool gel na entrada e saída da associação, 
uso obrigatório de máscaras de proteção e limitação de 
pessoas dentro do recinto.

Com a prorrogação da quarentena no estado de São 
Paulo, a Apevo segue com o atendimento especial para o 
recebimento do convênio Fênix Medical/Apevo, 
mensalidades e boletos da associação. O atendimento 
está sendo realizado apenas na Unidade de Saúde, na rua 
Sebastião Lopes, 97 – Centro.

“Continuamos tomando todas as medidas necessárias 
com base na orientação do governo estadual. 
Orientamos que os idosos peçam para seus lhos, netos 
ou alguém mais jovem para realizarem o pagamento”, 
informo o presidente da Apevo, Daniel Sentelhas. Ele 
ressalta que o pagamento das mensalidades e do plano 
de saúde Fênix Medical são importantes para evitar a 
descontinuidade dos serviços. Também, com o 
pagamento em dia, é possível que a associação mantenha 
seus serviços essenciais.
A Apevo ressalta que a sede está fechada e as 
informações sobre o atendimento podem ser obtidas 
p e l o  t e l e f o n e  ( 1 5 )  3 3 5 3 - 9 8 0 0 ,  p e l o  s i t e 
w w w . a p e v o . c o m . b r  o u  p e l o  F a c e b o o k 
www.facebook.com/ApevoOcial. Recebimento de pagamentos é feito na Unidade de Saúde Apevo

Associação comercializa baterias auditivas da marca Siemens
A Unidade de Saúde Apevo está comercializando 
baterias auditivas da empresa Pró Ouvir. Associados e 
dependentes possuem descontos na aquisição dos 
produtos, que são da marca Siemens.

As baterias custam R$ 20 para associados e dependentes 
e R$ 25 não associados. Para usufruir do benefício é 
necessário estar em dia com as mensalidades da 
associação. A venda do produto é realizada na Unidade 

de Saúde, na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro de 
Votorantim.
 

Parceria com a Pró Ouvir
 De acordo com Idair Carlos Modesto, diretor 2º 

tesoureiro da Apevo, a empresa parceira irá manter o 
estoque de produtos, evitando a falta dos mesmos.

Para proporcionar uma melhora na qualidade de vida 
dos associados e dependentes que utilizam aparelhos 
auditivos, a Apevo rmou uma parceria com a Pró Ouvir, 
em 2019. A empresa oferece descontos de 25% e 50% 
em seus serviços.
A Pró Ouvir Aparelhos Auditivos presta serviços como: 

exames de audiometria, imitânciometria, terapias 
fonoaudiológicas, venda e manutenção de aparelhos 
auditivos e acessórios para surdez, além de tratamentos 
exclusivos para zumbido. Palestras sobre zumbidos no 
ouvido e perda auditiva são gratuitas para os associados e 
dependentes; os aparelhos auditivos da marca Siemens 
têm desconto de 25%; e terapias e exames de 
audiometria, 50% de desconto.
A Pró Ouvir ca na rua Doutor Arthur Gomes, 552, no 
Centro de Sorocaba. Informações pelo telefone (15) 
3231-6776.

Profissionais da Unidade de Saúde retornam gradualmente

O agendamento com a psicóloga e os dentistas devem 
ser feitos na Unidade de Saúde, pelo telefone (15) 3353-
9800. A clínica ca na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro 
de Votorantim.

Os pacientes interessados nos atendimentos nas áreas 
da sioterapia e podologia devem agendar com os 
prossionais via WhatsApp. A Unidade de Saúde conta 
com quatro sioterapeutas e três podólogas.

 

Thaís Mansur, sioterapeuta, também realiza serviços de 
acupuntura, microsioterapia, RPG/RPM e reabilitação 
respiratória, telefone (15) 97405-1495. Viviane Brito é 
especialista em Barra de Access e o telefone de contato é 
(15) 99670-2272. O sioterapeuta Julio Cesar Cassiano 

presta serviços de reabilitação ortopédica e neurológica 
e, além de atender na Unidade de Saúde, também 
atende home care: (15) 98815-7738. Evandro Campos é 
quiropraxista e o agendamento deve ser feito pelo 
número (15) 99151-6668. Gabriela Massucatto realiza 
auriculoterapia, ventosaterapia, drenagem linfática e 
limpeza de pele: (15) 98166-0479.

O atendimento dos prossionais da Unidade de Saúde 
da Apevo está sendo retomado de forma gradual. Desde 
maio, os pacientes podem agendar consultas com os 
dentistas, sioterapeutas, podólogas e a psicóloga.  

Além de atenderem na Unidade de Saúde, as podólogas 
Regina Prado Teixeira, Adriana dos Anjos e Nelci 
Carvalho também atendem na Feet Confort, em 
Sorocaba, WhatsApp no número (15) 98112-0811.

De acordo com a coordenadora da Saúde, Sônia 
Quintino, os atendimentos são agendados com espaço 
de horário entre uma pessoa e outra, sendo os 
prossionais responsáveis pelas agendas, para evitar o 
agendamento de mais de uma pessoa por horário. A 
medida previne a aglomeração de pessoas na recepção 
do recinto e também dá tempo para que os prossionais 
esterilizem as salas e os equipamentos.

Como agendar

Alguns médicos seguem atendendo em consultório 
próprio, oferecendo descontos para os associados e 
dependentes da Apevo. A associação ressalta para que 

os pacientes não levem acompanhantes durante as 
consultas, apenas quando há necessidade e que seja 
mantida uma distância segura entre uma pessoa e outra.

On-line: professores da Apevo oferecem aulas via aplicativos  
Desde que as aulas presenciais foram suspensas, em 
função do novo coronavírus (Covid-19), as aulas de 
ginástica, dança de salão, coral, Inglês e Informática da 
Apevo passaram a ser oferecidas via Internet. Os 
professores Marcio Antônio de Oliveira, Wellington 
Machado (Wally), Josué (Josuka) Araújo, Luís Gustavo 
Laureano, Ivete de Carvalho e Eduardo Costa 
aproveitam o tempo para estudar, oferecer aulas online 
e se manterem conectados de diferentes formas. As 
aulas foram suspensas dia 24 de março e não há previsão 
do retorno. O professor de ginástica, Márcio, conta que 
está enviando alongamentos por meio do aplicativo 
WhatsApp para que suas alunas continuem praticando 
em casa. “Infelizmente, pelo decreto estadual, 
estaremos na última fase para liberação das atividades. 
Com isso, estamos fazendo o possível para que nossos 
associados, ao retornamos as atividades, tenham uma 
estrutura ainda melhor, principalmente com a 
inauguração da academia Apevo”, conta.Já o professor 
de dança, Wally, mantem o contato com os alunos por 
meio de mensagens e aproveita o tempo livre para 
aprender mais. “Durante o tempo em que estamos 
connados, continuo estudando por meio das 
ferramentas digitais e praticando a dança em casa. 

Aproveito a oportunidade para pedir que os alunos 
treinem tudo que foi ensinado em suas residências. Ao 
mesmo tempo, espero que todos estejam se cuidando”, 
disse.Para Wally, no momento o mais importante é se 
proteger da Covid-19 para que, em breve, o retorno seja 
possível. “Estou ansioso por esse dia e com saudade das 
aulas”, disse o professor. As aulas do grupo do coral 
seguem de forma online. O regente Luís explica que a 
atividade é transmitida por meio do aplicativo Zoom 
com cerca de 50% dos alunos, e também são divulgadas 
pequenas vídeo-aulas pelo YouTube para aqueles que 
não conseguem acessar as aulas ao vivo.“Em maio, 
idealizei e sou o mediador do “Papo Coral”, que se trata 
de uma série de bate-papos que acontecem 
semanalmente e sempre com uma grande referência ou 
inuência no Canto Coral Brasileiro. Reúno regentes e 
coralistas de todo o país e vários coralistas da Apevo 
participam assiduamente”, comenta. Luís também 
ressalta que, embora seja fundamental o trabalho 
musical que vem sendo realizado, o momento também é 
de priorizar a união, a identidade e o pertencimento do 
Coral, que tem sido feito intensamente.“Costumo dizer 
que o Coral da Apevo é uma família unida pelo sangue da 
música. Essa paixão tem se passado ao próximo por 

meio de ações sociais às famílias carentes, além de 
confecções e doações de máscaras de proteção. Os 
alunos estão super ansiosos para o retorno às aulas 
presenciais, pois cantar também é uma necessidade de 
saúde física, mental, emocional e espiritual. Estamos 
planejando uma novidade para breve e espero que dê 
certo! Eles estão empolgados!”, conclui.O curso de 
Inglês também precisou se adaptar à pandemia. De 
acordo com Ivete, o ensino da língua estrangeira tem 
sido transmitido via aplicativo, com vídeo aulas ao vivo. 
“As aulas online são praticamente feitas pelos alunos 
adolescentes. 
Para os alunos 
i d o s o s  e 
c r i a n ç a s ,  a 
atividade será 
presencial após 
o   m  d a 
p a n d e m i a . 
Estou ansiosa 
pelo retorno das 
aulas na Apevo”, 
e x p l i c a  a 
professora.

Vídeo aula com os alunos do Coral da Apevo


