
Distribuição Gratuita 

Dança e Diversão marcaram o “Baile Aula” 
no salão de eventos da associação. Pág 5

Edição 149 | Dezembro de 2019
1

Exame de próstata: Apevo faz mutirão e atende mais de 100. Pág. 3

Ações solidárias dão o clima do Natal 
em diferentes pontos da cidade. Pág 8

Associação realiza ação em apoio ao “Novembro Azul“

Idosos do Centro "Shirley Peinado Bernardi" terão festa de Natal Professor Wally Marques e alunos comemoram os dois anos das aulas de dança na Apevo

 Ilha Comprida: diretores visitam as obras da Apevo no litoral. Pág. 4

 Baile de Fim de Ano da Apevo será dia 7 de dezembro. Pág. 12

 Apevo terá nova tabela de valores a partir de janeiro. Pág. 4

 Votorantim comemora 56 anos com programação especial. Pág. 6

 Coral da Apevo faz apresentações com temas natalinos. Pág. 5

Novos Tempos



Temos motivos para comemorar!

Há muito que comemorar a respeito do ano de 2019 na 

diretoria da Apevo. E essa comemoração não tem tom de 

competição ou ares de soberba. Ela  é fruto de um trabalho 

que passei anos imaginando e desejando. Até que chegou 

2019 e eu pude começar a colocar na prática, o que vinha há 

tempos almejando.

Assumimos a direção da associação no dia 22 de fevereiro. 

Não vou aqui comentar o processo de transição, nem tão 

pouco as dores de cabeça que enfrentamos. Esse artigo não 

tem esse propósito, pois nossa meta é falar de trabalho e do 

que estamos fazendo desde que assumimos a direção da 

Apevo. Então, na prática, modificamos a logística da 

associação, com a redução de custos operacionais, passamos 

a oferecer mais benefícios com a ampliação do salão de 

beleza e do departamento de Turismo, por exemplo; além 

do departamento Jurídico, que ganhou profissionais 

competentes para atender o nosso público.

Entre as ações de 2019, tivemos a coragem de realizar 

durante um mês inteiro uma pesquisa de satisfação junto aos 

associados que estiveram na Apevo em outubro. Na 

pesquisa impressa, perguntamos a eles se estavam satisfeitos 

com nossos serviços e ficamos felizes com o retorno positivo 

da maioria, além das sugestões interessantes que recebemos 

de alguns.

Não posso deixar de comentar sobre a Unidade de Saúde 

que também passou por alterações em seu quadro de 

especialistas, com várias contratações de médicos e 

esteticistas, além da melhoria da nova fachada da unidade.

Outros benefícios também estão presentes na contratação 

do professor de Informática, na continuidade das obras dos 

apartamentos em Ilha Comprida e nas novas parcerias, 

como as farmácias e a pizzaria “Quintal da Pizza”, também 

em Ilha Comprida.

Como veem, há muito o que comemorar. Mas também há 

muito por fazer, pois nosso desejo é que cada vez mais os 

associados da Apevo conheçam o que fazemos efetivamente 

para tornar a terceira idade uma fase boa de se viver. É para 

os idosos e seus dependentes que criamos, há 27 anos, essa 

maravilhosa associação. E é nesse ritmo de crescimento e 

esperança que eu quero fechar o ano de 2019. Agradeço a 

todos que nos apoiam, em especial, aos nossos 

colaboradores e parceiros. E agradeço a você, leitor e 

associado, por acompanhar e prestigiar nossos trabalhos. 

Desejo a todos um Natal cheio de paz e de fé, para que 

estejamos juntos no ano que vem, com muito trabalho e 

disposição! Boas festas!

Daniel Sentelhas

Presidente da Apevo

Palavra do Presidente2
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Artigos

Fim de ano: é tempo de reflexão sobre nossas atuações

A luz de Belém

É comum, nessa época do ano, fazermos um balanço sobre 

o que foi feito no decorrer dos meses; onde acertamos, 

onde erramos e no que podemos melhorar. Esse tipo de 

reexão pode ser feito em qualquer esfera de nossas vidas e 

em qualquer momento, mas opto pelo fim do ano e acho 

que sempre é uma reexão positiva, pois é um momento em 

que fechamos um ciclo para iniciarmos outro.

O ano de 2019 foi de mudanças para a Apevo. E eu, como 

diretor administrativo, vivi todo o processo de transição, de 

adaptação, de interação e de integração de equipe. Olhando 

para trás, vejo que tudo se deu de maneira tranquila, embora 

claro; sempre é necessário um tempo para a adaptação de 

todos.

Dentro dessa reexão, o que mais me vem à mente em 

relação à Apevo e todo o processo de mudança pelo qual 

passamos, foi o trabalho de equipe vivido em todos esses 

exatos dez meses de gestão. Sou um profissional que por 

onde passei, sempre prezei pelo fortalecimento do grupo e 

assim também procurei conduzir os trabalhos na associação.

Após 29 anos de contribuição na empresa Votocel, mais 12 

anos na autarquia Saae, e há 35 anos como diretor de 

árbitros de futebol de campo e de salão (Lisofus e ASA) em 

Sorocaba e Votorantim, acredito que adquiri experiência 

suficiente para dizer que onde não há trabalho de equipe não 

há progresso. 

Como costumo dizer, ninguém faz nada sozinho. E assim 

tem sido na Apevo, que hoje tem uma nova filosofia de 

trabalho onde prevalece a soma de ideias e o líder deve 

respeitar a opinião dos seus colaboradores. Assim, 

caminhamos para o fim de 2019 agradecendo nossos 

colaboradores e a equipe de trabalho do dia a dia. E 

desejando que o ano novo seja de muito trabalho e muita 

união de equipe para que nossos associados tenham cada 

vez mais orgulho de fazerem parte de uma associação de 

credibilidade e amor à causa dos aposentados.

Eliseu Sentelhas

Diretor Administrativo da Apevo

Conta-se que, há muito 

tempo, um jovem esteve 

em Belém e ficou muito 

impressionado com o 

que viu na Igreja da 

Natividade: perto do local 

onde nasceu Jesus, havia 

uma ve la  que ficava 

permanentemente acesa, 

iluminando dia e noite 

aquele lugar sagrado.

Teve, então, uma ideia: 

por que não levar a chama daquele fogo para o seu país? 

Assim, na noite de Natal, os habitantes de sua cidade 

poderiam acender suas velas com a chama de Belém.

Decidido a fazer isso, partiu.

Não poucas vezes teve a tentação de desanimar: a viagem 

era longa e o frio, intenso. Passou fome, enfrentou 

assaltantes e quase foi preso.

Na véspera de Natal, ao chegar a sua cidade, experimentou 

tamanha alegria que se esqueceu logo das dificuldades 

enfrentadas: graças a sua determinação, as velas de todos os 

que estavam reunidos para a celebração natalina foram 

acesas com a luz que trouxera de Belém.

No Natal somos convidados a fazer o mesmo, levemos a luz 

do presépio a todas as pessoas e lugares, especialmente 

àquele lugar e àquela pessoa que só nós poderemos atingir. 

Deve animar-nos a certeza de que, fazendo nossa parte, a luz 

de Cristo brilhará em corações que atualmente não o 

conhecem e em lugares onde nunca foi acolhido.

Valéria de Fã Coração Medeiros

Cooperadora da comunidade Bom Jesus

Região

Céu Sagrado apresenta 15ª edição do “Natal Iluminado”
O Centro Espiritual de Sorocaba, Céu Sagrado, apresenta a 

15ª edição da sua tradicional decoração natalina inteiramente 

feita de lâmpadas: o “Natal Iluminado”. Este ano, será 

abordado o tema “Era uma vez... Outra vez”, um conto de 

fadas que conta com a presença de diversos personagens, 

como reis, rainhas, bruxas, princesas, fadas e duendes.

São 4,5 milhões de luzes, numa área de 20 mil metros 

quadrados de decoração natalina que encantarão os milhares 

de visitantes que passarem pelo local. Segundo os 

organizadores, a casa do Papai Noel será cenário para os 

personagens, além da oresta iluminada.

O trabalho de montagem durou meses e contou com a ajuda 

de muitos voluntários. No lago, estão montadas 240 árvores 

de Natal iluminadas, além de um trenó com o Papai Noel. O 

Cristo, com 10 metros de altura, receberá os visitantes e o 

local terá ainda o presépio, que retrata o nascimento do 

menino Jesus e a tradicional árvore de Natal (com 13 metros 

de altura).

A visitação ao Natal Iluminado ficará aberta ao público até o 

dia 5 de janeiro de 2020, diariamente, das 20h às 22h. O 

evento não abrirá nos dias 24 e 31 de dezembro e em dias de 

chuva. A entrada é um quilo de alimento não perecível 

(exceto sal e açúcar) ou um litro de leite e as doações serão 

destinadas a entidades assistenciais (crianças até 12 anos não 

precisam doar).

O Céu Sagrado fica na rua Paulo Varchavtchik, 1805, no 

bairro Alto da Boa Vista, em Sorocaba. Informações pelo 

telefone (15) 99771-4969.

Presépio faz parte da decoração do Natal Iluminado
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Infecções sexuais: idosos devem estar atentos

Grande parte das campanhas de conscientização sobre as 

infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) tem os jovens 

como público-alvo, mas as pessoas mais velhas também 

estão vulneráveis à contaminação. O Ministério da Saúde 

lançou, no final de outubro, uma nova campanha de 

combate a essas doenças com foco nos jovens entre 15 e 29 

anos. No entanto, cresceu 103% o número de idosos 

soropositivos nos últimos dez anos. É preciso falar 

abertamente sobre o tema e alertar a população no geral 

sobre a importância da prevenção.

Muitas vezes silenciosas, as IST’s podem ficar meses e até 

anos sem apresentarem sinais ou sintomas. Se não forem 

diagnosticadas e tratadas, geram graves complicações para a 

saúde, como: infertilidade, câncer e, em alguns casos, levam 

a óbito. As camisinhas masculinas e femininas continuam 

sendo o meio mais simples e prático de ser proteger de 

doenças como o HIV, gonorreia e sífilis, por exemplo.

Em algumas situações, a doença só dá sinal quando está em 

estágio avançado, dificultando o tratamento e trazendo mais 

sofrimento para a pessoa infectada. Um exemplo de infecção 

silenciosa é a clamídia. Cerca de 90% das mulheres e 74% 

dos homens que têm a doença não sentem nada, logo, não 

sabem que estão infectados. Sem saberem, a chance de 

transmissão do vírus para os parceiros com sexo sem 

proteção é muito maior. Atualmente, uma em cada 25 

pessoas no mundo possuem algum tipo de infecção, 

segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O órgão 

destacou também que surgem mais de um milhão de casos 

diariamente e a faixa etária mais afetada está entre 15 e 49 

anos. Um único indivíduo pode estar infectado por mais de 

uma doença ao mesmo tempo ou contrair várias ao longo do 

ano.

Aids e sexo na terceira idade

A Aids é uma doença que vem crescendo no Brasil. Sem 

cura, só pode ser evitada com preservativos nas relações 

sexuais e não compartilhando seringas e agulhas. A doença 

deve ser tratada assim que for detectada pelos testes rápidos, 

feitos nas unidades básicas de saúde.

De acordo com o último Boletim Epidemiológico do 

Ministério da Saúde sobre a Aids, publicado em 2018, o 

número de pacientes diagnosticados com o vírus HIV com 

mais de 60 anos em 2007 era de 168. Em 2018, 11 anos 

depois, o número foi três vezes maior: 627 diagnósticos.

Os avanços da ciência já são capazes de manter a qualidade 

de vida das pessoas infectadas. Contudo, não se discute 

sexualidade entre os mais velhos e o uso de camisinha nessa 

fase ainda é um tabu, o que contribui para aumentar o risco 

de infecção pelas IST’s.

Pessoas em idade avançada que vivem com HIV podem ter 

mais dificuldade para recuperar as defesas do organismo 

após iniciar o tratamento, já que nesse grupo as reservas do 

sistema imune tendem a ser naturalmente menores. Outro 

ponto importante são as doenças crônicas, como diabetes, 

hipertensão, alterações no nível de colesterol e problemas 

nos rins, que são mais comuns em idosos. As enfermidades 

podem se tornar um complicador para o tratamento, 

dificultando o uso de medicações contra o vírus. Portanto, é 

preciso escolher muito bem os medicamentos que serão 

utilizados.

É preciso ainda ficar atento a doenças secundárias 

relacionadas à Aids, como insuficiência renal, perda óssea, 

problemas cardiovasculares e no fígado, alterações 

metabólicas e declínio cognitivo. A principal causa de morte 

relacionada à infecção é a tuberculose e, segundo o 

Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids 

(UNAIDS), uma em cada cinco mortes por tuberculose 

ocorrem entre soropositivos.

Os idosos hoje em dia ainda vêm de uma geração com 

dificuldade para conversar abertamente sobre sexualidade. 

Muitos iniciaram a vida sexual em uma época em que pouco 

se falava sobre Aids e, por isso, nunca tiveram o hábito de 

usar preservativo nem se consideram um grupo vulnerável 

ao vírus. Muitos também viveram na época em que as 

dificuldades de ereção e os efeitos da menopausa eram 

quase intransponíveis, o que os afastava ainda mais do sexo.

Hoje, as medicações corretoras desses problemas fazem 

com que os idosos se sintam mais encorajados a ter relações 

sexuais, sendo assim, é preciso falar abertamente sobre a 

prevenção e oferecer mais opções para que a pessoa possa 

usar as que mais se encaixem no seu estilo de vida e nas suas 

escolhas de felicidade.

Algumas DST's também podem ser transmitidas da mãe 

infectada para o bebê durante a gravidez ou durante o parto. 

Podendo provocar a interrupção espontânea da gravidez ou 

causar graves lesões ao feto. Somente um médico poderá 

identificar a doença, indicar o melhor tratamento e receitar 

medicamentos

Apevo realiza mutirão gratuito de exames de próstata

Mais de cem pessoas foram examinadas gratuitamente na 

Unidade de Saúde da Apevo, que esteve engajada na 

campanha nacional “Novembro Azul”. Os exames de 

próstata aconteceram nos dias 8, 9 e 22 de novembro e 

foram realizados pelo urologista Fábio de Sousa.

O exame é de extrema importância para que o médico 

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

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

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

próstata seja realizado anualmente. A idade cai para 45 anos 

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

irmãos, diagnosticados antes dos 60 anos.

Se o urologista identificar o câncer nas fases iniciais, as 

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

realização periódica do exame. Além disso, é possível saber 

também se o tumor se espalhou para outros tecidos e 

verificar se ele voltou após a conclusão do tratamento.

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

do laboratório Zodiac.

Câncer de próstata

É o segundo mais comum entre os homens no Brasil. E é de 

olho naqueles que não se cuidam que foi criada a campanha 

“Novembro Azul”. O objetivo é levar informações e reduzir 

os números de mortes por causa da doença.

Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer 

da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo 

ocorrem a partir dos 65 anos. O aumento observado nas 

taxas de incidência no Brasil pode ser parcialmente justificado 

pela evolução dos métodos diagnósticos (exames), pela 

melhoria na qualidade dos sistemas de informação do país e 

pelo aumento na expectativa de vida.

Alguns desses tumores podem crescer de forma rápida, 

espalhando-se para outros órgãos e podendo levar à morte. 

A maioria, porém, cresce de forma tão lenta (leva cerca de 

15 anos para atingir 1 cm³) que não chega a dar sinais durante 

a vida e nem a ameaçar a saúde do homem.

Existem vários tipos de tratamentos e a escolha do mais 

adequado deve ser individualizada e definida após o médico 

e o paciente discutirem os riscos e benefícios de cada um.

Quem não participou do mutirão realizado na Apevo, pode 

agendar o exame em qualquer época do ano. Associados ou 

dependentes devem estar em dia com as mensalidades da 

associação. O agendamento é feito na Unidade de Saúde, 

que fica na rua Sebastião Lopes, 97 – Centro de Votorantim. 

Informações pelo telefone: (15) 3353-9800.

Walter Gaspar, Sônia Quintino e Fábio de Sousa

Médico atendeu cerca de 100 pacientes

Doenças atingem mais de um milhão de pessoas por dia
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Ilha Comprida: obras devem terminar em fevereiro Pesquisa de satisfação da Apevo: 
associados se mostram satisfeitos

Mensalidades da Apevo terão reajustes a partir de janeiro

Está prevista para fevereiro a entrega dos novos 

apartamentos na colônia de férias da Apevo, em Ilha 

Comprida. A fim de acompanhar o andamento das obras, o 

presidente da associação – Daniel Sentelhas – visitou a 

construção no dia 19 de novembro.

“A obra teve um atraso devido às chuvas. Após a conclusão da 

construção, iremos adquirir os móveis e trocar aqueles que 

estiverem em más condições. As obras estão na fase final e, 

se não houverem imprevistos, pretendemos inaugurá-los 

em fevereiro para que os associados já o usufruam durante o 

feriado de Carnaval”, ressalta Daniel.

Agenda aberta para janeiro

Mesmo com a reforma, a Apevo possui outros cinco 

apartamentos disponíveis para locação durante o mês de 

janeiro. Para alugar, é necessário que os associados estejam 

em dia com as mensalidades da Apevo.

“Janeiro é um mês muito procurado pelos associados. Por 

isso, solicitamos que aqueles que desejam passar uns dias na 

colônia, façam suas reservas o quanto antes. A agenda para 

locações abre no dia 2 de dezembro, sendo feita por ordem 

de chegada”, explica o presidente.

As reservas devem ser feitas pessoalmente, na sede da 

Apevo, que fica na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de 

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

Para oferecer mais opções de serviços e qualidade para seus 

associados e dependentes, as mensalidades da Apevo 

sofrerão um reajuste no mês de janeiro. A partir de 2020, as 

mensalidades custarão R$ 15.

Segundo o presidente, Daniel Sentelhas, o reajuste é 

importante uma vez que fazem cerca de quatro anos que as 

mensalidades não são alteradas. “Com o aumento, que é 

significativo, poderemos melhorar ainda mais a qualidade do 

nosso atendimento e oferecer novos serviços para os 

associados e dependentes. A diretoria tem muitos planos 

para beneficiar ainda mais aqueles que nos acompanham e, 

durante o ano, as novidades serão divulgadas”, ressalta 

Daniel.

Novos associados pagarão R$ 30 na inscrição, que equivale a 

primeira mensalidade e a taxa de inscrição. Os associados 

também podem optar – no mês de janeiro – pelo 

pagamento anual ou semestral, sendo que: no pagamento 

anual, o associado ganha duas mensalidades (paga dez e 

ganha duas) e, no semestral, ganha uma (paga cinco).

Daniel ressalta ainda que as mensalidades não tem data de 

vencimento dentro dos meses, ou seja, o associado tem 30 

dias para pagar a associação. “Também a partir do próximo 

ano, focaremos ainda mais nos associados e dependentes. 

Além das aulas e cursos, as manhãs de saúde também serão 

destinadas apenas aos que fazem parte do quadro associativo 

da Apevo. Sendo assim, mais opções exclusivas a quem faz 

parte da nossa família”, explica.

Carência e inadimplência
 

A Apevo informa que novos associados ou reativados 

possuem um tempo de carência para usufruírem seus 

benefícios. Para utilizar os serviços da associação, como 

colônia de férias e consultas médicas, é necessário pagar três 

mensalidades adiantadas. Ou seja, ao se associar ou reativar 

o cadastro, o associado deverá pagar R$ 60 para usufruir, de 

maneira imediata, todos os benefícios da associação.

Associados que estão em débito e desejam cancelar a 

associação devem procurar a entidade para acertarem as 

dívidas. “Lembramos, mais uma vez, que associados que não 

estão em dia com as mensalidades não podem utilizar os 

benefícios dispostos pela associação”, informa Daniel.

Recadastramento

A Apevo continua realizando o recadastramento de seus 

associados. A associação pede que aqueles que mudaram de 

endereço ou telefone compareçam à sede ou liguem para 

atualizarem os dados cadastrais.

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

Votorantim. Telefone (15) 3243-2410.

Uma pesquisa realizada durante todo o mês de outubro com 

mais de quinhentos associados apontou que, no geral, o 

público atendido pela Apevo está satisfeito com o trabalho 

que vem sendo desenvolvido. Os associados que estiveram 

nas dependências da matriz e da Unidade de Saúde foram 

convidados a responderem a sete questões que envolviam os 

serviços e os benefícios da associação, sem que fosse 

necessário que se identificassem.

De acordo com o resultado que teve a participação de 489 

associados e 19 não associados, 310 pessoas avaliaram os 

serviços como ótimos. A maioria dos participantes conhece 

alguns dos benefícios oferecidos e as parcerias da entidade.

De acordo com o vice-presidente da Apevo, José Carlos 

Ferreira, a realização da pesquisa foi uma ação corajosa da 

atual diretoria, pois ela tomou posse no mês de fevereiro. 

“Era importante saber como o público está vendo nosso 

trabalho para pontuarmos onde precisamos melhorar ou 

ajustar”, disse. Ele informou ainda que a pesquisa contou com 

um campo em que as pessoas podiam deixar suas opiniões, 

críticas ou sugestões e que todos comentários foram lidos e 

considerados. “As críticas construtivas são sempre bem vindas 

e as sugestões são importantes para sabemos quais as 

demandas e os anseios do nosso público”, disse.

Apevo chama conveniados Fênix Medical para assinarem contrato
A Apevo está convocando os associados que possuem 

convênio Fênix Medical/Apevo para assinarem os contratos 

de portabilidade. Em 2017, a operadora de saúde Sanamed 

passou por mudanças e, por isso, é necessário que aqueles 

que ainda não assinaram a portabilidade compareçam à 

Unidade de Saúde Apevo até o dia 20 de dezembro.

É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de 

residência e cartão do SUS. O atendimento é de segunda à 

sexta-feira, das 8h às 17h, na rua Sebastião Lopes, 97 - 

Centro. Informações pelo telefone (15) 3353-9800.

Obras estão na fase final

Pesquisa ouviu opinião de 508 associados

Associação apresenta novos valores para 2020
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Unidade de Saúde: fachada e recepção ganham reformas

A fachada e a sala de espera da Unidade de Saúde Apevo 

foram reformadas no mês de novembro. Segundo o 

presidente da associação, Daniel Sentelhas, a obra se fez 

necessária para oferecer mais segurança e tranquilidade aos 

frequentadores e funcionários do local.

As janelas foram substituídas e foi implantado um portão de 

correr na entrada. Além dos bancos confortáveis, a sala de 

espera conta com TV e ar-condicionado, para oferecer mais 

conforto aos que esperam pelo atendimento. Na recepção, 

também há revistas e jornais para distrair os pacientes e os 

frequentadores ficam por dentro das novidades e eventos da 

Apevo, devido o mural de informações que existe fixado no 

espaço.

A Unidade de Saúde possui mais de 300 m² e realiza 

centenas de atendimentos por dia, nas mais diversas 

especialidades. Além da recepção e sala de espera, a 

moderna estrutura conta também com banheiros, sala de 

esterilização e 11 consultórios com atendimentos de: 

psiquiatra, nutricionista, psicólogo, geriatra, urologista, 

fisioterapeuta, dentista, reumatologista, dermatologista, 

podóloga, cardiologista, vascular, ortopedista, clínico geral, 

estética, massagista, ginecologista e fonoaudióloga.

A clínica fica na região central de Votorantim, na rua Sebastião 

Lopes, 97. Agendamentos e informações pelo telefone (15) 

3353-9800.

Horário especial de atendimento

No mês de dezembro, os profissionais que atendem na 

Unidade de Saúde Apevo farão horários especiais devido às 

festas de final de ano. O atendimento com a reumatologista 

será até o dia 3 de dezembro; a dermatologista atenderá até 

o dia 12; o ortopedista e a esteticista até o dia 18; a psiquiatra 

segue até o dia 19 e o urologista e o vascular atenderão até o 

dia 20.

Outras informações relacionadas aos horários serão 

divulgadas nas redes sociais da Apevo.

No primeiro semestre de 2020, o Departamento de 

Turismo da Apevo irá sortear uma viagem para a Maria 

Fumaça com direito a um acompanhante. Para participar, o 

associado deve estar em dia com as mensalidades de janeiro 

até julho do próximo ano; na hora do pagamento, ele 

receberá um cupom para concorrer ao passeio, que 

acontece no dia 19 de julho.

De acordo com o vice-presidente e responsável pelo 

departamento, José Carlos Ferreira, é mais um benefício em 

prol do associado que está em dia com as mensalidades da 

Apevo. O contemplado terá direito à levar um 

acompanhante com tudo pago: ingresso para a locomotiva, 

almoço e visita a cidade de Pedreira.

Turismo irá sortear duas 
passagens para Maria Fumaça

 

Em comemoração aos dois anos das aulas de dança de salão 

na Apevo, foi realizado, no dia 26 de novembro, um “Baile 

Aula” especial.  O grupo é composto por cerca de 20 

pessoas e as aulas são ministradas pelo professor Wellington 

Marques.

Wally - como é conhecido - disse que é um prazer estar à 

frente do grupo nesses anos. “Uma palavra que resume esse 

período é: gratidão! Gratidão pelos ensinamentos que essa 

turma me transmite, pelo companheirismo. É gratificante 

ensinar e aprender com eles”, ressalta.

As aulas de dança da Apevo agitam as noites de terça-feira, 

com ritmos como o forró, samba rock e bolero. Desde 

2018, as aulas são gratuitas para associados e dependentes 

da Apevo. Aqueles que tiverem interesse em participar  

devem se matricular diretamente com o professor, no 

horário da aula, 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.

A atividade é realizada na rua Antônio Fernandes, 147 - 

Centro de Votorantim. Informações pelo telefone (15) 

3243-2410.

Aula baile comemora dois anos de aula de dança na associação

Coral da Apevo faz apresentações natalinas na região

O Coral da Apevo realiza diversas apresentações durante o 

ano, sob o a regência do maestro e professor Luís Gustavo 

Laureano. Em dezembro, o grupo tem programado mais 

seis apresentações em cidades da região de Votorantim.

Celebrando o Natal, o grupo se apresentará: no dia 10 de 

dezembro, às 9h, no Lar São Vicente de Paulo, em Tatuí (rua 

Prof. Francisco Pereira de Almeida, 451 – Vila Dr. Laurindo); 

no dia 11, às 14h, no Encontro de Corais do SESC São 

Caetano (ruaPiauí, 554 – Sta. Paula); no dia 12, às 8h30 no 

Ambulatório de Especialidades Médicas de Votorantim (rua 

Isaltino Dias, 30 - Centro) e, às 9h30, no Gpaci - Grupo de 

Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil (rua Cel. José Pedro 

de Oliveira, 678 – Jd. Faculdade – Sorocaba); dia 13, no 

período da tarde, a apresentação será na Santa Casa de 

Sorocaba; no dia 16, a apresentação será no Hospital 

Evangélico de Sorocaba, às 19h30 (rua Imperatriz 

Leopoldina, 136 – Vl. Jardini).

Confraternização

Para comemorar o fim de mais um ano, repleto de 

apresentações e que atraiu ainda mais participantes para o 

grupo, o Coral da Apevo irá se reunir para confraternizar no 

dia 23 de dezembro, na Pizzaria Vila Hortência. 

Fachada recebeu novos letreiros e entrada foi modificada

Alunos se reuniram para celebrar o aniversário das aulas Wally (ao centro) está à frente do grupo há dois anos

Coral da Apevo durante evento na associação em outubro

Associados e dependentes podem participar da atividade

Grupo se prepara para últimas apresentações do ano Procura pelo passeio da Apevo é grande
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Zona Azul volta a ser cobrada em Votorantim com 25% menos vagas

Com 590 vagas a menos, o sistema de estacionamento 

rotativo - também conhecido como Zona Azul, voltou a 

funcionar em Votorantim no dia 18 de novembro. Um 

decreto editado pelo Executivo Municipal (nº 5.773) 

promoveu a readequação das vias e enxugou 25% das vagas 

anteriormente demarcadas.

De acordo com o decreto, a cobrança pelo estacionamento 

incidirá em duas áreas, contempladas pelo atual Plano 

Diretor, denominadas Zona de Comércio Principal (ZCP) e 

Corredores de Comércios e Serviços (CCS). “A implantação 

da Zona Azul leva em consideração, essencialmente, os 

aspectos indispensáveis para a mobilidade urbana, 

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

consequentemente, maior uidez no trânsito e melhor 

acesso ao comércio de Votorantim”, destacou o secretário 

de Planejamento e Desenvolvimento, Carlos Laino.

Pelo decreto anterior, que funcionou de 9 de setembro a 8 

de outubro, foram demarcadas 2.360 vagas, sendo 5% 

reservadas para idosos e 2% para pessoas com deficiência. 

Com a nova regra, a Zona Azul compreende 1.770 vagas no 

total.

O novo decreto foi criado após a publicação de um projeto, 

de autoria do vereador José Claudio Pereira (PT), que 

apontou que as áreas definidas como estacionamento pago, 

sob vigência da Zona Azul, estariam situadas fora do 

perímetro central da cidade. Por conta disso, segundo os 

vereadores, a maior parte das vagas ficou vazia, prejudicando 

os moradores.

Como funciona

O sistema segue sendo operacionalizado pelo consórcio 

vencedor da licitação, o V-Park. A cobrança por um período 

de uma hora é de R$ 2 para veículos de passeio e comerciais 

leves. Já para motocicletas, ciclomotores ou motonetas, o 

valor é de R$ 1 por hora. É possível renovar por mais uma 

hora.

O condutor pode realizar a compra do cartão digital pelo 

aplicativo de smartphone “Zar Digital – Zona Azul Rápida” ou 

adquirir o ticket por meio de monitores que transitam o 

tempo todo pelas vias demarcadas e nas revendas 

autorizadas, devidamente identificadas.

Cidade promove programação especial de aniversário

Prefeitura zera fila de espera por mamografias
No segundo semestre de 2019, a Prefeitura de Votorantim 

zerou a lista de espera para exames de mamografias. Em 

média, 360 exames são realizados mensalmente na cidade, 

além de outros 50 por meio das vagas Cross (Central de 

Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), que são feitos 

pelo Conjunto Hospitalar de Sorocaba, AME (Ambulatório 

Médico de Especialidades) de Sorocaba e Santa Casa de Itu.

A ação é o resultado do trabalho realizado pela Central 

Integrada de Regulação de Vagas, que tem como objetivo 

otimizar o agendamento de consultas e exames de 

especialidades.

Para realizar o exame, é necessário que a paciente agende 

uma consulta pela Unidade Básica de Saúde (UBS) ou 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) mais próxima de sua 

residência e peça o encaminhamento ao médico. Dentro do 

serviço de agendamentos, a chefe de regulação de serviços 

de Central de Vagas, Simone Mariana de Souza Soares, 

explica que o prazo de espera hoje é de, em média, 30 dias 

após o recebimento da guia. “Entramos em contato com a 

paciente por três dias, ligando em horários diferentes. Caso o 

contato não seja possível, a guia é arquivada”, diz.

Faltas chegam a 30%

Apesar de a fila ter sido zerada, ainda é preciso uma 

conscientização maior por parte das pacientes para não 

faltarem no dia da mamografia. De acordo com a Secretaria 

de Saúde (Sesa), entre 20% a 30% dos agendados faltam no 

dia marcado para o exame.

Segundo Simone, a falta impede que outras pacientes 

possam ser atendidas e, por isso, é importante avisar com 

antecedência para que a unidade encaixe outra pessoa.

Para comemorar os 56 anos de Emancipação Político-

Administrativa de Sorocaba, o município de Votorantim 

promove diversas atrações, entre elas, inauguração e 

revitalização de unidades básicas de saúde, entrega de 

creches e eventos esportivos e culturais.

A programação teve início no dia 1º, com um almoço 

solidário promovido pela Comissão Municipal de Assistência 

Social, Saúde e Educação (Comasse), na Chácara Monte 

Abarim, atividades do “Integra Comunidade” e apresentação 

teatral “Como o Grinch roubou o Natal”, no bairro Vila 

Nova. Na segunda-feira (2 de dezembro), às 8h30 haverá 

um aulão fitness aberta ao público em frente ao Paço 

Municipal (av. 31 de março, 327 – Centro); às 14h30, haverá 

um ato cívico alusivo e entrega da revitalização da EMEIEF 

Eugênia Maria da Silveira, no Jardim Tatiana (rua Anízio 

Pereira do Nascimento, 115); e, às 19h30, será inaugurada a 

decoração natalina em frente ao Paço.

No dia 3 (terça-feira), será entregue a Sala de Leitura da 

EMEF Prof. Oscar Bento Mariano, às 10h, na rua Anízio 

Pereira do Nascimento, 123 – Jd. Tatiana; os ganhadores das 

Olimpíadas de Matemática serão premiados no evento 

programado para às 15h, no Auditório Municipal Francisco 

Beranger (av. Vereador Newton Vieira Soares, 291 – 

Centro); e, às 20h, a Orquestra Bachiana Filarmônica do 

Sesi-SP, sob regência do maestro João Carlos Martins, se 

apresentará na Praça de Eventos Lecy de Campos.

Na quarta-feira, dia 4, às 9h30, acontece o Festival de 

Ginástica Rítmica, no Ginásio Poliesportivo Mirante dos 

Óvnis William de Souza Ferreira (rua Júlia Domingues 

Martins, 13); às 10h, será entregue a Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) do Parque Jataí, na rua Carminha 

Celestina da Silva; às 15h, será inaugurado o CMEI Profª 

Marguerite Guerra, na rua Jesuíno Costa, 34 – Rio Acima; e, 

às 19h, haverá a entrega de títulos no Auditório Municipal.

No dia 5, quinta-feira, serão entregues as revitalizações das 

unidades básicas de saúde (UBSs) do Jardim Serrano (rua 

Francisco Lopes de Almeida, 76) e Itapeva (rua João Santiago 

Figueira, 200), às 10h e 11h, respectivamente; às 19h, será 

feita a entrega do “Troféu Vanguardeiro”, no Auditório 

Municipal; e, das 19h às 21h, o ônibus do Cine Boa Praça 

estará na Praça Parriba José Silva de Oliveira, na Vila Garcia.

Na sexta-feira, 6, acontecerá uma aula de yoga para fechar a 

Semana do Aulão Fitness, no Parque do Matão (rua Ângelo 

Delapasi, 117 – Pq. Bela Vista); às 10h, será entregue a 

revitalização da UBS Barra Funda, na rua Lopes Chaves, s/n; 

às 15h, será inaugurado o PAT – Posto de Atendimento ao 

Trabalhador, na av. Vereador Newton Vieira Soares, 475 – 

Centro; das 19h às 21h, haverá mais uma apresentação do 

Cine Boa Praça na Vila Garcia; e, às 20h, acontece a grande 

final do Torneio de Futsal Interbairros, na rua Agenor Augusto 

Lins, s/n – Rio Acima.

No sábado, 7, acontece o 1º Passeio Turístico Capela da 

Penha, com concentração às 7h30 e largada às 9h no Aquário 

Cultura (av. Moacir Oséias Guiti, 41 – Jd. Paraíso) e, das 19h 

às 21h, o Cine Boa Praça será apresentado no Bairro da 

Chave, na praça entre as ruas Asdrúbal Nascimento e Orélio 

Verlangieri.

No dia do aniversário, 8 de dezembro (Domingo), haverá 

um torneio de tênis de mesa no Ginásio Poliesportivo Prof. 

João Carlos de Camargo, às 8h, na rua Dinorá Balmiça 

Vasques, 109 – Altos de Votorantim; às 8h30, acontece o 

tradicional desfile cívico na Praça de Eventos Lecy de 

Campos; às 11h, um torneio de truco no Cermag (rua 

Agenor Augusto Lins, s/n – Rio Acima); às 15h, uma missa 

será celebrada em comemoração ao aniversário da cidade na 

Paróquia São João Batista e Imaculada Conceição, na Praça 

Pe. Luiz Tretini, s/n – Centro; e, a partir das 19h, terá início a 

Caravana de Natal da Coca-Cola e a chegada do Papai Noel 

no Aquário Cultura.

As comemorações continuam na segunda-feira, 9, com a 

entrega do Canil Municipal, na av. Santo Antônio, 1245 – Vila 

Sto. Antônio, às 15h. No dia 10 de dezembro, serão 

entregues a ETA – Estação de Tratamento de Esgoto do 

Votocel (rua Irma Ferrarese, 112), às 9h30 e, às 15h, a 

revitalização da Pista de Skate (rua Antônio Festa, 88 – 

Centro); das 19h às 22h, haverá apresentação “Os Manduca 

no buzuca”, na Praça de Eventos.

A programação especial termina no dia 13, sexta-feira, com a 

entrega dos prêmios do programa IPTU Premiado, às 9h, no 

saguão da Prefeitura de Votorantim.  

 Zona Azul volta a valer em Votorantim 
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Tempo de espera da mamografia é de 30 dias
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Campanha do Lions arrecada 
frascos para banco de leite materno
Teve início em outubro a campanha “Doe vidro, alimente a vida”, promovida pelo Lions 

Clube de Votorantim. A campanha consiste na arrecadação de frascos de vidros com 

tampas plásticas, que serão utilizados para coleta e armazenamento do Banco de Leite 

materno do Hospital Regional de Sorocaba.

De acordo com Clara Correia da Cruz, secretária do clube e líder da Comissão de Serviço 

Social, não há uma meta estipulada para arrecadação dos frascos e a doação durará por 

tempo indeterminado. “O intuito do Lions de Votorantim com esta campanha é ajudar o 

banco de leite a atender a população de lactantes que está internada e também os 

atendimentos em domicílio, visto que a demanda é grande e esses potes de vidros com 

tampas plásticas não são fáceis de encontrar”, ressalta.

Podem ser doados frascos de café solúvel ou maionese, desde que estejam com as tampas 

de plástico. Os pontos de coleta são: em Sorocaba, o Hospital Regional (rua Cláudio 

Manoel da Costa, s/n - Jd. Faculdade) e a Associação Educacional Santa Rita de Cássia (rua 

Vitor Carone, 70 - Jd. das Flores); em Votorantim, a Secretaria de Serviços Públicos - 

Ecoponto Sema (av. Moacir Oséias Guitti, 41 - Centro).
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Ação de solidariedade: projeto social beneficia crianças em Votorantim

Há dois anos, a funcionária da Apevo, Rogéria Messias, 

realiza um projeto social que beneficia as crianças que 

moram no seu bairro (Bairro da Chave), na região central de 

Votorantim. Com o auxílio dos filhos, Mônica, Maurício e 

Marcelo, ela pede doações de brinquedos para familiares e 

amigos e, no Natal, distribui para cerca de 150 crianças.

“Este ano será a terceira vez que organizo esse projeto. Já 

participei de muitas ações promovidas por outras pessoas, 

mas decidi – junto com meus filhos – criar um projeto 

próprio. Na primeira quinzena do mês de dezembro, vamos 

atrás das doações. São brinquedos simples, mas que fazem 

toda a diferença na vida dessas crianças”, explica. Não é 

somente nesta época do ano que ela abre sua casa – e seu 

coração – para alegrar a festa da criançada. No Dia das 

Bruxas ela distribui sacolinhas com doces para os pequenos 

que vão até sua casa e dizem a tradicional frase: “Gostosuras 

ou travessuras?”.

Em dois anos, Rogéria presenteou mais de 200 crianças e, no 

primeiro ano, ela até se vestiu de Mamãe Noel e percorreu 

as ruas do bairro distribuindo os presentes. Entre ele: pipas, 

barbies, kits de beleza infantil. “Tudo muito simples, mas que 

alegram essas crianças e me alegram só de ver os sorrisos em 

seus rostos. Comecei a fazer o projeto devido o meu gosto 

por essa época do ano: eu amo o Natal. As pessoas ficam 

mais solidárias e é o momento para reunir a família, meus 

filhos e minha neta, Alice”, conta.

Doações

Os interessados em colaborar com o projeto de Rogéria 

deve entrar em contato pelo telefone (15) 98811-6410. 

“Com a ajuda das pessoas, conseguimos atingir mais crianças. 

Meu intuito é continuar com o projeto por quanto tempo 

Deus me permitir”, conclui.

Centro de Atendimento ao Idoso promove festa natalina

Com a proximidade do Natal, o Centro de Atendimento ao 

Idoso “Shirley Peinado” se prepara para a 8ª edição de seu 

tradicional Natal. Inaugurado em Votorantim em 2011, o 

local – também conhecido como “creche dos idosos” – é 

referência no atendimento às pessoas com mais de 60 anos.

Coordenados por Solange Colono, os 20 idosos que 

frequentam o centro começaram em novembro a decorar a 

casa para receberem seus familiares e amigos na festa natalina 

que será realizada no dia 6 de dezembro. Solange ressalta 

que toda a decoração é feita por meio de doações de tecido 

e material reciclado. “Contamos com o apoio da Fiação 

Alpina, que nos doou tecidos para confecção de parte da 

decoração; outra parte é feita de material reciclado e objetos 

que trago da minha casa”, completa.

A festa natalina se tornou uma tradição e o evento será 

aberto para os familiares dos idosos. “Nesse dia, o período 

da manhã é voltado apenas para os nossos idosos. Será feito 

um amigo secreto, brincadeiras e um almoço especial para 

eles. No período da tarde, receberemos as famílias para 

confraternizarmos o fim de mais um ano”, conta a 

coordenadora. Os idosos estão ensaiando para se 

apresentarem durante o evento, cantando músicas natalinas 

para o público presente.

Natal: tempo de paz

A festa de Natal é um momento muito esperado pelos 

frequentadores do centro e também pela coordenadora. 

Com os olhos brilhando, Solange diz que esta é melhor 

época do ano e que, por ela, a data poderia ser celebrada 

diariamente. “Adoro o brilho do Natal, nessa época tudo é 

muito bonito e as pessoas tendem a ficarem com o coração 

mais aberto”, diz.

As idosas Gracira Correa, Carmen Raimundo Oliveira e 

Eunice Ferreira Marques são unanimes em dizer que o Natal 

é o momento de união das famílias. “O Natal representa 

amor, paz e as pessoas ficam mais solidárias. É uma data feliz e 

triste ao mesmo tempo: feliz, por termos a chance de 

celebrar com os entes queridos; e triste, devido as perdas 

dos familiares. Também é uma data na qual ganho presentes 

em dobro, já que faço aniversário dia 24”, diz a aposentada 

Gracira.

Para a senhora Carmen, moradora de Votorantim há mais de 

10 anos, a confraternização natalina será pequena, mas 

repleta de amor. Ela irá celebrar a data junto da filha, do genro 

e da neta. “Todos os meus familiares moram em São Paulo; 

então, antigamente, a ceia natalina era repleta de pessoas. 

Mesmo assim, o Natal representa muita coisa boa e a união 

da família. A cada ano espero que a celebração seja melhor 

que a anterior, pois é uma data muito esperada por mim”, 

conta.

Já dona Eunice espera ser surpreendida neste Natal. 

“Gostaria de reunir toda a minha família para celebrar a data: 

meus filhos, netos e bisnetos que moram em outros estados. 

Juntar todos os meus familiares e meu cachorrinho Pingo 

seria uma alegria para mim! Este é o presente que gostaria de 

ganhar neste ano”, ressalta.

Crianças recebem doações de presentes
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Rogéria Messias, funcionária da Apevo

Há 8 anos, espaço promove Natal para os idosos
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Idosos pedem presentes em ação beneficente de casa de repouso

Camiseta, vestido, relógio, perfume, celular e até um triciclo 

adaptado: esses são alguns dos pedidos dos moradores do 

Lar São Vicente de Paulo (LSVP), de Sorocaba. Há três anos a 

casa de repouso, que fica na zona norte da cidade, promove 

a campanha “Eu adoto esse sonho de Natal”.

A ação consiste em publicar no Facebook da instituição 

(www.facebook.com/lsvpsorocaba) fotos dos idosos 

segurando uma lousa na qual estão escritos seus nomes e o 

que desejam ganhar de presente. A sessão de fotos com os 

pedidos de Natal dos 105 idosos que vivem no lar repercutiu 

na internet no dia 30 de outubro e sensibilizou milhares de 

pessoas. Em 40 minutos, a maioria dos participantes já 

haviam sido “adotados”.

Para participar da ação, as pessoas devem comentar na foto 

do idoso escolhido a frase “Eu adoto este sonho de Natal” e 

depois deve aguardar o contato do lar. São selecionadas as 

três primeiras pessoas que comentam em cada imagem e os 

presentes devem ser entregues ou enviados ao Lar São 

Vicente de Paulo até o dia 10 de dezembro.

“Nós faremos um pacote para cada idoso com todos os 

presentes recebidos e entregaremos no dia 20 de 

dezembro”, conta Agnes Jaqueline Delle Moniche Vieira, 

responsável pelo setor de comunicação do lar. Na data, será 

realizada uma festa com os moradores, familiares e os 

padrinhos que quiserem participar do evento.

Pedido inusitado

O pedido mais inusitado foi um triciclo adaptado, feito pela 

Dona Celina (como é chamada no lar). Na foto da idosa, a 

instituição explica que possui dois triciclos de passeio e que a 

moradora gostaria de ganhar um adaptado para que os 

moradores cadeirantes (cerca de 50% dos idosos que vivem 

na casa) possam utilizar o objeto. O valor varia de R$ 1200 à 

R$ 5 mil, dependendo do modelo do triciclo.

Sensibilizada com o pedido da senhora, Jéssica Regina Silva 

criou uma vaquinha para arrecadar R$ 3,5 mil, que será 

destinado a compra do presente de Dona Celina. Até o dia 

30 de novembro, havia sido arrecadado R$ 2.280,00 e 32 

pessoas contribuíram com o presente.

Doações o ano todo

Quem não pode participar da campanha, pode ajudar os 

idosos de outras formas. O lar pede doações de refrigerantes 

e salgadinhos para a festa de Natal (que será realizada no dia 

20/12).

A casa de repouso também precisa de itens de uso diário, 

como copos descartáveis de 180ml, papel higiênico, açúcar 

cristal, café, leite integral óleo, bolacha maisena e fraldas 

geriátricas tamanhos M, G e XG.

A instituição fica na av. Betânia, 1255, no Jardim Betânia. 

Informações no site www.lsvp.com.br ou pelos telefones 

(15) 3313-9100 e 98123-0537.

Dona Celina pediu um triciclo de Natal
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 Pedido do seu Antônio foi o mais comentado do Facebook

Solange Colono, Carmen Oliveira, Eunice Marques e Gracira Correa

Durante todo o ano, LSVP precisa de doações

Fo
to

 Jo
rn

al
 C

ru
ze

ir
o

 d
o

 S
ul



9Visitas e Parcerias

Apevo firma parceira com Betina Turismo
Com uma frota composta por veículos modernos, a Betina 
Turismo é a nova parceira de viagens da Apevo. A diretoria da 
associação se reuniu com o representante da empresa, José 
Paulo Aparecido Valentim, para consolidarem a parceria.
Em 2020, todas as viagens realizadas pela Apevo serão nos 
ônibus da Betina. Os veículos possuem ar-condicionado, 
telas de LED, DVDs, CD Player, Toalete e Wi-Fi 4G. 
Segundo José, a frota passa constantemente por revisão. “A 
nossa empresa preza sempre a segurança tanto dos nossos 
passageiros quanto dos nossos motoristas”, ressalta.
Na ocasião, José Paulo foi recebido pelo presidente da 
Apevo, Daniel Sentelhas; pelo vice-presidente, José Carlos 
Ferreira e pela coordenadora do Turismo, Viviane Marteletto 
Padilha.

A Apevo firmou uma nova parceria na área da saúde: a partir 

de janeiro, a terapeuta Eliana Di Renzis irá atender os 

associados e dependentes da associação com desconto. 

Especializada na técnica “Barra de Access”, a profissional 

concederá desconto de 20% em cada sessão.

A “Barra de Access” é uma técnica que, por meio de toques 

terapêuticos em pontos específicos da cabeça, elimina os 

arquivos mentais que já não fazem sentido. Ou seja, faz com 

que a pessoa tire de sua vida padrões nocivos, ideias e 

crenças acumulados ao longo do tempo. Segundo Eliana, a 

sessão dura em torno de 50 minutos e, além da técnica, a 

profissional também conversa com o paciente para saber 

quais são os problemas que deseja eliminar.

O atendimento será feito na rua Cesário Mota, 345 – Centro 

de Sorocaba. Agendamentos e informações pelos telefones 

(15) 3233-9212 ou 99718-7779.

 

Terapeuta é nova parceria 
da saúde da associação

A influência das cores em roupas e acessórios
Para quem é supersticioso, a cor da roupa na virada do ano 

determina como será a energia dos próximos 365 dias. No 

Brasil, a maioria das pessoas escolhe passar o Réveillon de 

branco, que simboliza a paz e a pureza. Já quem busca um 

amor no ano que chega costuma optar pelo rosa ou 

vermelho, que estão relacionados ao amor e à paixão.

Confira os significados das cores e veja qual se aproxima mais 

dos seus desejos para o novo ano. Elas podem ser usadas na 

roupa, na lingerie ou mesmo em acessórios.

Cores para o Ano-Novo

O branco é a união de todas as cores. Muito tradicional no 

Ano-Novo brasileiro, é ideal para quem deseja paz e 

harmonia no ano que segue. A cor representa também a 

pureza, por isso é indicada para quem quer se desfazer de 

energias passadas ruins e renovas os uídos.

A cor prata simboliza inovação e tudo que é moderno. Se 

você quer dar uma reviravolta na sua vida nesse ano e 

começar com tudo novo, aposte na roupa ou acessórios 

nesta cor.

O amarelo e o dourado estão associados ao ouro e à 

riqueza, tanto material como de espírito, e simbolizam a 

alegria e descontração. Por isso, é a cor para quem quer ter 

dinheiro e brilhar no ano que chega.

O verde é a cor da esperança e também da saúde. Se isso é o 

que você deseja para, invista na cor, que também é o símbolo 

da fertilidade.

Estimulante, o vermelho é a cor da paixão, dos sentimentos 

intensos, da energia e do desejo. Para viver um romance 

ardente no próximo ano, aposte na roupa ou calcinha desta 

cor. Já o rosa é uma cor mais serena. Representante do amor, 

incluindo o amor próprio, é o vermelho suavizado pelo 

branco, que propicia o romantismo, carinho e autoestima.

Se você deseja passar o próximo ano mais tranquilo, invista 

na cor azul. Representante da serenidade e tranquilidade, ele 

ainda favorece o poder da comunicação, além de gerar bem-

estar e paciência.

Poucas pessoas escolhem a cor preta para a virada do ano, 

pois acreditam que ela tenha relação com forças malignas e 

energias negativas, além da morte. Na verdade, o preto é a 

ausência de cor e, por isso, simboliza a independência. A cor 

também representa a tomada de decisão e a dignidade.

O laranja desperta a criatividade e ousadia. Vibrante, a cor 

transmite alegria e chama atenção, além de estimular a 

mente. Ele irá garantir um pique novo e favorecer o 

entusiasmo.

O roxo e o lilás são as cores da intuição. Eles estão 

conectados com a espiritualidade, a inspiração e a purificação 

mental. É ideal para quem busca respostas no ano que segue 

e desejam esvaziar a mente para descobrir qual é o melhor 

caminho a seguir. (Fonte: Vix)

Curiosidade

Daniel Sentelhas, José C. Ferreira, Viviane Marteletto e José Paulo

Nutricionista monta grupo de emagrecimento

A nutricionista Janaína Matteis, que trabalha em parceria com 

a Apevo, criou um programa de emagrecimento para quem 

deseja mudar o estilo de vida. O primeiro grupo teve início 

em novembro e os interessados em participar podem se 

inscrever com a profissional.

Serão promovidas palestras educativas, mesa redonda em 

grupo e atendimentos mensais para verificação de peso. A 

nutricionista ainda irá elaborar um plano alimentar individual 

para a reeducação do participante. “A pessoa irá aprender a 

comer novamente”, ressalta.

Segundo Janaína, cada grupo terá 10 pessoas, que precisam 

emagrecer  ac ima de 10kgs ,  e  o  programa de 

emagrecimento tem duração de seis meses, podendo ser 

prorrogado por mais dois meses. Os preços são acessíveis e 

grupo aberto público em geral.

Informações e inscrições devem ser feitas com a 

nutricionista, pelo telefone (15) 99145-0403. O consultório 

fica na rua Enrico Violino, 272 – Pq. Bela Vista.

Participantes do primeiro grupo de emagrecimento
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Terapeuta começa atender associados Apevo em fevereiro

Escolha a cor do seu ano novo
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Curiosidades sobre as festas de final de ano
O final do ano se aproxima e, em poucos dias, o mundo 

celebrará uma das festividades mais tradicionais: o Ano Novo. 

Pensando nisso, apresentamos algumas curiosidades - 

publicadas no site Casa Amarela - sobre a festa:

O Ano Novo é o feriado mais antigo do mundo: já era 

comemorado há mais de 4 mil anos e as promessas de começo 

de ano também datam desta época. Até 153 a.C (antes de 

Cristo), a data era comemorada no dia 15 de março e com uma 

mudança do calendário, imposta pelo Imperador Júlio César, o 

dia passou para 1º de janeiro.

Os romanos começaram com a tradição de troca de presentes 

no final de ano e geralmente eram mudas de árvores que 

representavam um desejo de boa sorte. A Estátua da Liberdade 

é um dos presentes mais caros do mundo: ela foi dada pela 

França aos Estados Unidos e, em troca, os americanos 

construíram o elevador curvo da Torre Eiffel. 

As tradições estão diretamente envolvidas com a culinária, 

pratos com lentilhas, romãs e uvas ligados a crenças populares, 

que dizem que tais alimentos trazem prosperidade e boa sorte. 

A palavra “Réveillon” tem origem francesa e significa “acordar”; 

no século 17 o nome era usado para designar jantares longos e 

chiques realizados na passagem do ano.

O ano novo é uma das festas mais barulhentas do mundo, o 

intuito de soltar fogos, fazer panelaços, bater palmas, buzinar 

com os carros é uma adaptação do oriente, onde se acredita 

que o barulho afasta os maus espíritos.
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Show de prêmios da Apevo contempla 7 associados em novembro
No mês de novembro, 7 associados foram contemplados 

com o “Show de Prêmios” da Apevo. Entre os brindes 

ofertados, estão: óculos de sol da Ótica Único, coleção de 

livros do jornalista César Silva, sessão com a podóloga da 

Unidade de Saúde Apevo, um almoço para dois no 

restaurante Aroma e Sabor e limpeza dentária da 

Odontoclinic.

Para concorrer, é necessário estar em dia com as 

mensalidades da Apevo e depositar os cupons, recebidos no 

ato do pagamento, nas urnas dispostas na associação, nas 

farmácias Farmamed (localizadas na av. 31 de Março) e 

Farma Ponte e nas clínicas Odontoclinic (na rua João Walter, 

34 - Centro) e Gou Odonto (rua Monte Alegre, 169 - 

Centro). Associados que optam pelo pagamento anual ou 

semestral da Apevo devem comparecer a associação 

mensalmente para retirarem os cupons.

Na próxima edição do Jornal da Apevo traremos os 

sorteados de dezembro. A Apevo está preparando 

novidades para 2020: novos brindes e novas parcerias! 

Confira os ganhadores do penúltimo mês do ano: 

Sorteada Helena de Moraes (centro) com Bruna Monhos e Beatriz Santos (clínica)

Jane Pedroso e José Carlos Ferreira (Apevo) Vânia Vieira Leite e Vanessa Rodrigues (Salão)

César Silva (Escritor) e Agostinho Nunes Souza Sérgio Ribeiro e Viviane Marteletto Padilha (Apevo)

Marcelo Messias e Jussara de Campos (Ótica)

Alexandre Jara e Roberta Santos (Unidade de Saúde)

Alunos da Apevo recebem certificação do curso de Inglês
Em novembro, quatro alunos do curso de Inglês da Apevo, 

ministrado pela professora Ivete Carvalho, receberam o 

certificado de conclusão de módulo. Renan Nunes Mion e 

Ana Beatriz Mação B. Ferreira concluíram o Pré-

Intermediário II, passando para o nível Intermediário I. Já os 

irmãos César Kaique de Oliveira e Carlos Kainã de Oliveira 

concluíram o Básico II e irão cursar o modelo Intermediário I, 

em janeiro.

Há mais de 10 anos, a Apevo oferece o curso a fim de 

capacitar e profissionalizar os alunos em outra língua.

Whats: (15) 99638 5071

César Kaique de Oliveira, Ivete Carvalho e Carlos Kainã de OliveiraRenan Nunes e Ana Beatriz Mação com a professora

Ofebas oferece planos valores especiais para votorantinenses
Em comemoração aos 56 anos de Votorantim, a Ofebas está 

com valores especiais para os moradores da cidade que 

aderirem ao plano Pro Family no período de 2 a 6 de 

dezembro. Representantes da entidade estarão em quatro 

pontos da cidade durante a primeira semana do mês e, entre 

eles, na Apevo. A Ofebas é parceira da Apevo e já oferece 

descontos para os associados e dependentes da associação.

Na Apevo, o horário de atendimento dos representantes 

será das 8h às 17h. Segundo a gerente da empresa, Patrícia 

Peixoto, para celebrar o aniversário da cidade, os munícipes 

ganharão a taxa de inscrição ou portabilidade (no valor de R$ 

300). Para usufruir do benefício, é necessário apresentar uma 

conta (água, luz, internet, etc.) que comprove a residência do 

interessado.

Para saber mais, é preciso comparecer à Apevo, na rua 

Antônio Fernandes, 50 - Centro de Votorantim.
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Aniversário de Votorantim e Natal são destaques no mês de dezembro
O aniversário de 56 anos de Votorantim e o Natal, 

celebrados nos dias 8 e 25 de dezembro, respectivamente, 

são os destaques da coluna “Datas Importantes” desse mês. 

Conheça um pouco por trás das comemorações.

Votorantim completa 56 anos de emancipação

A origem de Votorantim aconteceu bem antes da cidade se 

tornar distrito industrial de Sorocaba e buscar a almejada 

Emancipação, foi com a chegada de Paschoal Moreira Cabral, 

em meados do século XVII, como primeiro habitante e 

dando início ao povoamento. O nome tem origem tupi-

guarani e significa “cascata branca”, tendo como referência a 

beleza da Cachoeira da Chave, que chegou a receber a visita 

de Dom Pedro II e a imperatriz Tereza Cristina.

Um marco importante para a história da cidade foi 

aconstrução da Capela da Penha, em 1650, no alto da Serra 

de São Francisco, que era o percurso das expedições dos 

bandeirantes. A capela é a mais antiga que permanece 

edificada na região e anualmente recebe a tradicional 

Caminhada da Penha.

Em 1890, grande parte das terras foi assumida pelo Banco 

União de São Paulo, que colocou em funcionamento uma 

fábrica de chitas. O empreendimento, porém, se tornou 

uma massa falida e foi adquirida por Antônio Pereira Ignácio. 

Por sua iniciativa surgiu a fábrica de tecidos Votorantim 

(1918), dando origem a um dos maiores grupos empresariais 

do país.

A cidade passou a contar com várias empresas e grupos de 

apoio. No início da década de 1960, desencadeou-se um 

movimento para que o então distrito industrial de Sorocaba 

pudesse se tornar um município independente. Em 1º de 

dezembro de 1963, um plebiscito decidiu pela emancipação 

política-administrativa e, a partir da instalação oficial do 

município, em 27 de março de 1965, Votorantim deu inicio a 

um novo ciclo de desenvolvimento econômico. Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

estimam-se que, atualmente, a cidade tenha mais de 121 mil 

habitantes.

Natal: nascimento de Jesus Cristo

O Natal, dia 25 de dezembro, comemora o nascimento de 

Jesus Cristo, a figura mais importante do Cristianismo. Por 

esse motivo, para os cristãos, trata-se de uma das principais 

datas comemorativas, ao lado da Páscoa, em que se celebra a 

ressurreição de Jesus.

O Natal é feriado religioso em muitos locais do mundo e o 

chamado ciclo do Natal é celebrado durante doze dias, que 

compreendem o dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro. 

Esse período está relacionado com o tempo que os três reis 

magos (Baltazar, Gaspar e Melchior) levaram para chegar à 

Belém, cidade onde nasceu Jesus.

O Natal teve origem em festas pagãs que eram realizadas na 

antiguidade. Nessa data, os romanos celebravam a chegada 

do inverno (solstício de inverno), cultuavam o Deus Sol 

(natalis invicti Solis)e realizavam dias de festividades com o 

intuito de renovação.

Outros povos da antiguidade também celebravam a data, 

seja pela chegada do inverno ou pela passagem do tempo. É 

o caso dos mesopotâmicos, que celebravam o “Zagmuk”, 

uma festa pagã em que um homem era escolhido para ser 

sacrificado. Isso porque eles acreditavam que no final do ano 

alguns monstros despertavam.

A partir do século IV, e com a consolidação do Cristianismo, a 

festividade foi oficializada como Natale Domini (Natal do 

Senhor). Como não se sabe ao certo o dia em que Jesus 

nasceu, essa foi uma forma de cristianizar as festas pagãs 

romanas, dando-lhes uma nova simbologia.

A escolha da data foi determinada pelo Papa Julius I (337-352) 

e, mais tarde, foi declarada feriado nacional pelo Imperador 

Justiniano, em 529.

Deste modo, sem estar associada à sua origem, o Natal 

passou a ser comemorado em muitos países. (Fonte: Toda 

Matéria)

Aprenda uma deliciosa receita de tender para celebrar o Natal
O Natal é uma data muito importante e um momento para 

reunir toda a família para celebrar o aniversário de Jesus 

Cristo. Por isso, nada melhor que preparar uma receita 

deliciosa de tender ao molho de abacaxi. Mãos na massa:

Ingredientes:

3kg de tender semi-desossado

Cravo-da-índia para decorar

4 colheres de sopa de mostarda

2 colheres de sopa de melado

5 colheres de sopa de vinagre branco

¾ xícara de chá de rum

1 xícara de chá de suco de abacaxi

3 colheres de sopa de margarina

2 unidades de abacaxi em fatias

3 colheres de sopa de açúcar

1 unidade de canela em pau

250gr. de geleia de framboesa

 

Modo de preparo:

Com uma faca afiada, corte o tender em losangos pequenos. 

Coloque um cravo-da-índia em cada corte.

Em uma tigela, misture a mostarda, o melado, o vinagre e a 

meia xícara de rum. Coloque o tender em uma travessa e 

regue com o molho que misturou, cubra com papel alumínio 

e leve ao forno pré-aquecido por 1 hora.

Em uma frigideira, derreta a manteiga; acrescente o abacaxi, 

polvilhe o açúcar por cima e deixe ferver. Depois que ferver, 

adicione o rum e, em seguida, o suco de abacaxi.

Retire o tender do forno e coloque em um prato, misture o 

molho ao caldo que se formou na assadeira. Guarde o caldo 

e, na hora de servir, regue o tender com ele. (Fonte: Receitas 

de Comidas)

Água na Boca

Boneco de neve para decorar a mesa ou a casa 
Para preparar a mesa para a ceia de Natal ou até mesmo 

decorar a casa, a coluna “Faça você mesmo” traz o passo a 

passo de um boneco de neve feito de latinha de refrigerante 

e rolos de papel higiênicos. Confira:

Material:

Latas com tamanhos decrescentes

Blush

Tesoura

Feltro ou EVA preto com glitter

Arame oral grosso e rústico

Tinta acrílica branca

Jornal velho para forrar

Botões com modelos da sua preferência

Pistola de cola quente

Retalho de tecido

Furadeira com broca para furar latas

Adesivos para bonecos de neve, como nariz de cenoura ou 

olhos

Passo a passo:

Comece separando todos os materiais que você vai utilizar 

em seu artesanato.

Em seguida, forre o local onde você vai pintar a sua peça, 

com o jornal velho. Depois pinte as latas com a tinta acrílica 

branca. Se quiser uma cor mais forte e intensa, aplique duas 

ou até mesmo três camadas de tinta, porém sempre 

deixando que seque muito bem entre uma camada e outra. 

Logo após, monte a carinha do boneco de neve, utilizando 

blush nas bochechas, botões e os adesivos. Cole pedaços de 

arame oral grosso e rústico para criar os braços.

Fure a lata que será o corpo, dos dois lados e cole os botões 

na parte que será a frente. Cole os braços do boneco de 

neve através dos furos da lata. Corte no feltro ou EVA um 

círculo com furo no 

meio, uma tira e um 

círculo menor para 

ser o topo da cartola.

Em seguida, comece 

a montar a cartola. 

Depois, cole-a na 

cabeça do boneco.

Para finalizar, cole a 

cabeça na lata onde 

s e r á  o  c o r p o  e , 

depois, as duas na lata 

que será  a  base . 

Amarre o retalho de 

tecido no pescoço e 

p r o n t o !  ( F o n t e : 

Perfeita.net)

Faça você mesmo

658 Esse é o número 

de novos associados da Apevo 

nos meses de janeiro a novembro.

A associação dá as boas vindas a todos! 

Você, que ainda não faz parte da família, 

está convidado para conhecer 

nossos serviços e benefícios.

Para ser associado, basta comparecer na 

Apevo com RG, CPF, comprovante de 

residência e número de benefício 

(no caso de aposentado). 

Todos podem se associar.

Informações: 

(15) 3243-2410 ou 99173-3316
Faça um boneco para decorar a casa 

Visita dos Reis Magos a Jesus

Votorantim completa 56 anos em dezembro
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Prepare um tender para o Natal 
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A Apevo está atualizando os cadastros de seus 
associados. A associação pede que aqueles que 

puderem compareçam ou liguem para atualizar seus 
telefones e endereços.

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

Recadastramento Apevo

Apevo Acontece12

Espetáculo de Flamenco “Enamórate” 
será apresentado na Apevo
A Sala Tablado Flamenco apresenta no dia 10 de dezembro, 
às 20h, no salão social da Apevo, o espetáculo “Flamenco 
Enamórate”. Irão se apresentar cerca de 60 bailarinos, com 
acompanhamento de música ao vivo. A direção geral do 
espetáculo é da bailarina e coreógrafa Thalma Di Lelli. Já a 
direção musical é assinada por Fernando de Marília, que 
contará também com os músicos Jefferson de Lima 
(contrabaixo), Lucas Ruedas (percussão e cajón). Os 
ingressos para o espetáculo custam R$ 45 (inteira 
promocional antecipada) e R$ 40 (meia-entrada) e estão à 
venda na Sala Tablado Flamenco (avenida Mário Campolim, 
799, no Campolim), de segunda a quinta-feira, das 17h às 
21h30, e aos sábados, das 10h às 13h30. 
“Flamenco enamórate” contará ainda com serviço de bar, 
com renda em prol das ações da Equipe do Bem. 
Informações sobre ingressos podem ser obtidas pelos 
telefones (15) 99722-6235 ou (15) 99788-8898. 

Últimos convites para o Baile de Fim de Ano
Há poucos convites para o Baile de Fim de Ano, que será 
realizado na Apevo, no dia 7 de dezembro. São esperadas 
cerca de 160 pessoas no evento, que é organizado pelo 
promoter Josué (Josuka) Araújo e tem o objetivo de 
comemorar o fim de mais um ano.
O baile acontece a partir das 21h e a música ao vivo será com 
a banda Sociu’s. O público terá à disposição os itens do bar 
(onde serão vendidos salgados e bebida) e free dancers, que 
serão contratados para dançar com as senhoras que 
estiverem sem par.
Os convites individuais custam R$ 20 para associados e R$ 25 
não associados. As entradas devem ser adquiridas 
antecipadamente na Apevo, que fica na rua Antônio 
Fernandes, 50 - Centro de Votorantim. Informações pelos 

telefones (15) 3243-2410 (Apevo); (15) 99782-3889 
(Eliseu) ou (15) 99655-1237 (Josuka).

Horário de funcionamento 
do salão de beleza
Para atender a demanda de clientes para o final do ano, o 
salão de beleza Apevo irá abrir, excepcionalmente, todos os 
sábados do mês de dezembro e nos dias 23, 24, 30 e 31. 
Segundo Edna  Mendes ,  é  necessár io  agendar 
antecipadamente.
O salão de beleza oferece serviços de corte, hidratação, 
tintura, progressiva, botox, depilação, manicure e pedicure, 
entre outros. Informações e agendamentos pelo telefone 
(15) 98814-3940.
De 1º a 6 de janeiro, as profissionais do salão estarão de 
recesso. O atendimento retorna no dia 7, na rua Antônio 
Fernandes, 50 – Centro de Votorantim.

As aulas de dança, coral e ginástica da Apevo entrarão em 
recesso no mês de dezembro e retornam em janeiro. As 
atividades são ministradas pelos professores Wellington 
Machado, Luís Gustavo Laureano e Márcio Antônio, 
respectivamente.
A última aula de dança será realizada no dia 17 de dezembro, 

retornando no dia 6 de janeiro; os encontros do coral 
seguem até o dia 23 de dezembro e retornam no dia 27 de 
janeiro; e, as aulas de ginástica estarão em recesso de 13 de 
dezembro a 13 de janeiro.

Inscrições

As aulas são gratuitas para associados e dependentes que 
estão em dia com as mensalidades da Apevo. Para participar, 
é necessário comparecer durante o horário de aula e se 
inscrever com o professor responsável.
Os encontros do coral acontecem às segundas-feiras, das 
15h às 17h; as aulas de dança, às terças-feiras, das 20h às 22h 
e a ginástica é realizada às segundas, quartas e sextas-feiras, 
das 8h às 9h e as terças, quintas e sextas-feiras, das 18h30 às 
19h30. Informações pelo telefone (15) 3243-2410.

Aulas de dança, coral e ginástica retornam em janeiro

Inscrições abertas para novas turmas de Inglês e Informática

 Último baile do ano acontece dia 7

Atividades entram em recesso

Sala Tablado se apresentou em Sorocaba
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Presidente da Apevo recebe homenagem
Como forma de homenagear personal idades de 
importância para a cidade, a Câmara Municipal irá entregar 
títulos de honra no dia 4 de dezembro. Entre os nomes 
homenageados, está o do presidente da Apevo, Daniel 
Sentelhas.
O evento faz parte da programação em comemoração ao 
aniversário de 56 anos de Votorantim e acontece às 19h30 
no Auditório Municipal Francisco Beranger, que fica na av. 
Vereador Newton Vieira Soares, s/n - Centro.

A Apevo irá sortear, no dia 8 de janeiro, estadias para o 
feriado de Carnaval na colônia de férias emIlha Comprida. 
Localizada no litoral sul de São Paulo, a cidade atrai milhares 
de foliões todos os anos. 
O pacote é para entrada no dia 21 de fevereiro, a partir das 
18h e saída no dia 27, até às 10h. Serão sorteados dez 
apartamentos: nove com capacidade para até seis pessoas e 
um, para até dez. Os pacotes variam de R$ 1200 (para até 
seis pessoas) e R$ 1500 (apartamento para dez pessoas).

Os interessados devem deixar os dados na recepção da 
Apevo de 2 de dezembro a 8 de janeiro de 2020. É 
necessário que o associado ou um representante compareça 
no dia do sorteio e pague a taxa de 30% do pacote. O 
restante deve ser pago ao retirar a chave na Apevo.
Caso o número de interessados seja menor que o de 
apartamentos, a localização será por ordem de procura. A 
associação fica na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro de 
Votorantim. Informações pelo telefone (15) 3243-2410.

Associação sorteia estadias para Carnaval em Ilha Comprida

Os cursos de Inglês e Informática da Apevo estão com 

inscrições abertas para turmas com início em janeiro e 

fevereiro de 2020. Em dezembro, as aulas ministradas por 

Ivete Carvalho e Eduardo Costa, respectivamente, entrarão 

em recesso e os interessados em participar dos cursos 

devem deixar os dados na associação.

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

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

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

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

noite).

As novas turmas de Informática serão iniciadas em janeiro – 

com data a ser definida e as aulas acontecerão às sextas-

feiras, das 14h às 16h.

As matrículas devem ser feitas na Apevo, na rua Antônio 

Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. Informações pelo 

telefone (15) 3243-2410 e 99727-2405 (Ivete/Inglês).

Período de recesso

Em dezembro, as turmas de Inglês e Informática entrarão 

em recesso, retornando as atividades em janeiro. As aulas de 

Inglês terão um período de férias de 19 de dezembro a 12 

de janeiro e, a Informática, de 17 de dezembro a 6 de 

janeiro.

De 18 a 30 de novembro, a Secretaria de Saúde de 

Votorantim (Sesa) reforçou a vacina de sarampo nos jovens 

com idade entre 20 a 29 anos. Esta foi a segunda etapa da 

Campanha Nacional promovida pelo Ministério da Saúde. 

Até o fechamento desta edição do Jornal da Apevo, a 

Secretaria de Comunicação (Secom) informou que a cidade 

recebeu 61 notificações de suspeitas da doença; 31 casos 

foram descartados; cinco confirmados e os demais aguardam 

os resultados.

De acordo com a Sesa, os jovens de 20 a 29 anos devem ter 

duas doses da vacina contra o sarampo. O Ministério da 

Saúde ressalta que o surto de sarampo ainda está em 

atividade no Brasil, sendo confirmados mais de 12 mil casos 

em todo o país. A maioria (90,5%) está concentrada no 

estado de São Paulo.

Jovens são vacinados contra o sarampo no município

Aferições de pressão e testes de glicemia

Farmamed: 6 de dezembro, das 8h às 14h
Drogasil: 12 de dezembro, das 8h às 11h

Farma Ponte: 19 de dezembro, das 8h às 11h
Local: Unidade de Saúde Apevo (rua Sebastião Lopes, 97 – Centro)

MANHÃS DE SAÚDE APEVO:


