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Os 28 anos da Apevo e suas conquistas

Prezados amigos associados, a Apevo está em festa pelos 

seus 28 anos. É uma boa oportunidade para agradecer a 

confiança pelos trabalhos desenvolvidos nessa gestão. Após 

12 meses de muito trabalho, seguimos nos dedicando ao 

máximo para que a Apevo tenha dias melhores.

Lutamos bravamente nas negociações do reajuste do plano 

de saúde Fênix Medical para chegarmos no menor valor 

possível, fechando em 10% (menos 3% em relação ao ano 

passado); o que não foi satisfatório em relação ao reajuste 

que o governo repassou ao salário dos aposentados. 

Infelizmente todo ano acontece a mesma coisa: o governo 

nos mostra um índice conforme a inação, o que não nos 

convence.

Como do governo não podemos esperar nada, só podemos 

melhorar nossas condições de vida se nos unirmos. A Apevo 

é uma instituição que nos privilegia com diversas condições 

de benefícios e, com a nossa união, podemos ter muito mais: 

aumentando o quadro associativo e melhorando a 

arrecadação, podemos oferecer muito mais benefícios.

Pense nisso, nos ajude a ajudarmos vocês, associados. 

Tragam mais pessoas para fazerem parte do nosso quadro 

associativo e assim teremos condições para oferecer mais 

qualidade de vida a todos!

Como tudo começou

Estive presente em quase todas as fases da Apevo. Lembro-

me do início, em 5 de fevereiro de 1992, quando Raimundo 

Nonato dos Santos esteve reunido com aposentados 

votorantinenses para discutirem a criação de uma associação 

da categoria na cidade. Dois dias depois, foi aprovado o 

primeiro estatuto da associação. Nascia, em 7 de fevereiro 

de 1992, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de 

Votorantim e Região – Apevo.

O objetivo era representar os aposentados nas lutas por seus 

direitos e oferecer benefícios para melhorar sua qualidade de 

vida. Com o passar do tempo, foi se consolidando ano a ano 

e passou a ter grande credibilidade junto aos aposentados de 

toda a região, com representatividade entre as principais 

associações por todo o Estado de São Paulo.

A primeira diretoria, eleita por aclamação, no dia 3 de abril de 

1992, foi formada pelo presidente Raimundo Nonato dos 

Santos e Ianquel Alarcon, como vice-presidente; Osvaldo 

Ildefonso e João Pinto Sobrinho foram 1º e 2º secretários, 

respectivamente e os tesoureiros foram Ivo Galli e Izidoro do 

Amaral. O Conselho Fiscal foi composto por Aroldo 

Francisco Parri, Plácido da Silva Cesar e Bento Caldeira 

Pedroso e os suplentes Raul dos Santos, Brasil Cardoso e 

Lázaro Nadyr Fogaça. A segunda diretoria, eleita por 

assembleia, assumiu a associação no dia 2 de junho de 1993 

e tinha como presidente e vice, Aliomar Fernandes Baleeiro 

e Raimundo Nonato dos Santos, respectivamente. Aliomar 

ficou na presidência da Apevo até 1999.

Em 99 assumi a presidência e, com uma nova diretoria, a 

Apevo passou a oferecer mais parcerias e benefícios aos 

associados e o espaço físico foi aumentado para suprir os 

atendimentos.

Em 2009, a presidência passava para Aristides Vieira 

Fernandes. Uma das grandes aquisições da Apevo foi a 

construção da sua própria Unidade de Saúde. O prédio está 

em funcionamento desde 20 de setembro de 2013, na Rua 

Sebastião Lopes, nº 97. Com mais de 300 m², a moderna 

estrutura e atendimento com mais de 20 profissionais.

De volta à presidência da Apevo, em 2019, me sinto 

privilegiado por estar representando nossa categoria na luta 

em prol dos aposentados e por poder trabalhar para 

melhorar a qualidade de vida dos nossos associados. A 

associação continua crescendo, pensando no futuro e 

trabalhando muito no presente. São 28 anos de crescimento 

e desenvolvimento e, portanto, temos muito que 

comemorar e seguir trilhando um caminho feliz, cada vez 

com mais associados se beneficiando do que a Apevo 

oferece!

Daniel Sentelhas

Presidente da Apevo

Palavra do Presidente2

Expediente
Jornal da Apevo - Associação dos Aposentados e Pensionistas 
de Votorantim e Região.
Rua Antônio Fernandes , 50 - Centro - Votorantim  
Telefones: (15) 3243.2410 | 3353.8080

Facebook.com/apevooficial
Edição de fevereiro de 2020 | Ano XI | nº 151
Distribuição gratuita: 6 mil exemplares
Jornalista Responsável: Luciane Fogaça (MTB 25.042) 
Textos: Luciane Fogaça e Thaís Fernanda Marques

Artes e Diagramação: Marina Sandroni
Departamento Comercial: Marina Sandroni

As reportagens são de responsabilidade dos autores. As colunas, artigos e 
editoriais são de responsabilidade dos autores. As informações contidas nos 
anúncios são de responsabilidades dos anunciantes.

Artigos

O ano mal começou e lá vem os impostos

Revisão da vida toda 

 Nem bem terminaram as festas de final de ano e já começa 

uma nova bateria de pagamentos que nos atormentam todo 

início de ano: o IPVA (Imposto sobre Propriedades de 

Veículos Automotores) e o IPTU (Imposto sobre 

Propriedade Predial e Territorial Urbano).

Começamos pelo nosso carro, que, pensando bem, de 

nosso não tem nada, já que para ter esse conforto é preciso 

pagar impostos. Dessa forma, nos deparamos com o famoso 

IPVA, que é um imposto estadual, cobrado anualmente, cuja 

alíquota varia de estado para estado, de 1% a 6% de acordo 

com o valor do veículo. Mas não é só de carro, sabia? O 

imposto recai também em pessoas que possuem 

motocicletas, aeronaves ou embarcações.

Do valor total recolhido, 50% são destinados ao município 

onde o veículo foi licenciado. A outra parte vai para os cofres 

públicos para serem aplicados em diversas áreas, como 

saúde e educação.

O pagamento, à vista ou parcelado em até três parcelas 

iguais, é feito nas agências bancárias credenciadas, nos 

equipamentos de autoatendimento e via internet. Para 

parcelar o IPVA, é necessário pagar a primeira parcela até o 

seu vencimento, caso contrário, torna-se obrigatório o 

pagamento da cota única sem desconto.

IPTU

Outro velho conhecido é o IPTU e, como diz o nome, o 

imposto deve ser cobrado por quem tem um imóvel urbano. 

Pode ser casa, apartamento, sala comercial ou qualquer 

outro tipo de propriedade em região urbanizada.

O imposto é cobrado pelas prefeituras e cada cidade escolhe 

os critérios de cobrança, sendo que o valor total varia 

conforme a avaliação do imóvel. Todo o dinheiro arrecadado 

fica no município e, com isso, pode ser usado em obras na 

cidade.

O dono do imóvel é responsável pelo pagamento do 

imposto e, em caso de atraso, a multa com a prefeitura é feita 

no seu nome. O locatário pode fazer o pagamento do IPTU 

para o dono do imóvel desde que isso esteja previsto no 

contrato de aluguel.

Mesmo que não aja nenhuma construção no terreno, é 

necessário pagar o imposto. O mesmo vale para os 

moradores da zona rural, que pagam o ITR (Imposto 

Territorial Rural).

Quanto à isenção, cada município tem suas próprias regras, 

mas, na maioria dos casos, aposentados e pensionistas 

podem requerer ao direito. Um fato que pode fazer você ser 

isento, é se o imóvel tiver valor venal abaixo da média 

estabelecida pela prefeitura.

O valor venal é estabelecido pela prefeitura e é diferente do 

valor de mercado. Alguns fatos inuenciam nesse cálculo, 

como: tamanho do terreno, localização, área construída e o 

tipo de acabamento.

À vista ou parcelado?

Uma dúvida muito comum sobre os impostos é qual a forma 

de pagamento mais vantajosa: à vista ou parcelado? Primeiro, 

é importante saber que cada cidade pode definir o 

percentual de desconto que vai oferecer – também é 

possível que não aja nenhum desconto.

Em todos os casos, a dica é: se você tem dinheiro, pague à 

vista e aproveite o desconto. Assim não corre o risco de 

esquecer o pagamento nos meses seguintes.

Gentil Garcia

Consultor jurídico da Apevo

Os aposentados que tiveram 

contr ibu ições ao INSS 

( Ins t i tu to  Nac iona l  de 

Seguro Social) em valores 

maiores antes de julho de 

1994 entenderão essa 

revisão. A tese chama-se 

“Revisão da Vida Toda” e está 

voltada para aposentados 

que tiveram aposentadoria 

c o n c e d i d a  a p ó s 
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contribuições tenham sido 

realizadas antes de julho de 

1994, em valores maiores 

após esta data.

Isso porque, a partir de 

29/11/1999, houve uma alteração legislativa que modificou a 

forma de cálculo das aposentadorias concedidas pelo INSS. 

Antes das modificações, no momento da aposentadoria, 

eram utilizados no cálculo todos os salários de contribuições 

recolhidos ao longo da vida contributiva. Assim, essa forma 

de cálculo trazia considerável vantagem para muitos 

segurados, posto que, muitos deles, tiveram os maiores 

salários antes de julho de 1994.

Após a mencionada mudança legislativa, o INSS passou a não 

incluir a totalidade dos salários de contribuição, incluindo 

somente os salários e contribuições recolhidas após julho de 

1994, data em que passou a vigorar o Plano Real.

Em decorrência,  todos aqueles que sol ic i taram 

aposentadoria após esse período tiveram excluído de seus 

cálculos qualquer contribuição realizada antes do período 

acima mencionado, surgindo assim a tese que consiste na 

revisão da vida toda. De acordo com a tese, deve-se utilizar a 

nova metodologia de cálculo caso essa seja mais vantajosa 

para o segurado.

A gama de aposentados que se beneficiam dessa tese é 

grande e os valores que podem receber são muito altos, pois 

além da correção dos valores de aposentadoria pode haver 

direito ao atrasado.

Diante das decisões recentes que garantiram esse tipo de 

revisão, surge a oportunidade de ingressar junto ao judiciário, 

garantindo o seu direito junto ao INSS. Se você ainda tem 

dúvidas, entre em contato com o Departamento Jurídico da 

Apevo, de segunda à quinta-feira, das 8h às 12h, na sede da 

associação (rua Antônio Fernandes, 50 - Centro).

Cristiane Bernardi

OAB/SP 219.799-D

Advogada
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3Apevo 28 anos

Café da manhã e baile marcam aniversário da Apevo
Em comemoração ao aniversário de 28 anos de fundação da 
Apevo, comemorado no dia 7 de fevereiro, serão realizados 
dois eventos especiais: um café da manhã e um baile. As 
comemorações serão realizadas no Salão de Eventos da 
Apevo. 
O café da manhã especial é voltado para os associados e 
acontece das 8h às 10h. Na ocasião, haverá um coquetel 
servido pelo buffet Nirvana, apresentações dos grupos de 
coral e ginástica da Apevo e aferições de pressão com 
profissionais da Farmamed.
O evento terá o apoio da CredFácil.

Baile de aniversário

Também no dia 7 de fevereiro, a partir das 21h, será realizado 
o baile “Apevo 28 anos”. O evento é realizado pelo promoter 
Josué (Josuka) Araújo e os ingressos podem ser comprados na 
hora.
De acordo com Josuka, são esperadas cerca de 150 pessoas e 
o evento promete agitar a noite da cidade. “Este será o 
primeiro de uma série de bailes organizados por mim“, 
comenta Josuka. Os próximos eventos serão nos dias 14, 21 e 
28 de fevereiro. Os ingressos custam R$ 15 para associados e 
R$ 20 não associados. Informações podem ser obtidas com o 
promoter pelo WhatsApp (15) 99655-1237.

Fevereiro de 2020

Há 28 anos, associação representa aposentados e oferece benefícios

Com o objetivo de representar os aposentados nas lutas por 

seus direitos e oferecer benefícios para melhorar sua 

qualidade de vida, Raimundo Nonato dos Santos fundou, no 

dia 7 de fevereiro de 1992, a Apevo - Associação dos 

Aposentados e Pensionistas de Votorantim e Região. A 

associação se consolida ano a ano e tem grande credibilidade 

junto aos associados de toda a região, com representatividade 

entre as principais associações por todo o estado de São 

Paulo.

A primeira diretoria foi eleita no dia 3 de abril do mesmo ano, 

tendo como presidente Raimundo Nonato. Depois, em 

1993, a associação foi presidida por Aliomar Fernandes; de 

1999 a 2009, Daniel Sentelhas assumiu a presidência; de 

2009 a 2019, Aristides Vieira Fernandes e, em 2019, Daniel 

voltou para mais um mandato.

A primeira sede própria da Apevo foi adquirida em dezembro 

de 1995. O imóvel, na rua Jaime de Campos, passou por uma 

reforma que durou quatro meses e se tornou a nova casa da 

associação. Com o passar dos anos, o espaço físico ficou 

pequeno para atender a demanda de associados, que 

cresciam cada vez mais. Foram compradas as propriedades 

localizadas na rua Antônio Fernandes, números 50 e 60. As 

casas foram totalmente reformadas: era o início de uma nova 

história para a entidade.

Com a construção, foi criado um “Salão de Eventos”, 

inaugurado em 2008. O espaço é locado para festas de 

casamentos, aniversários, palestras, confraternizações e 

eventos em geral. O salão é uma das fontes de investimentos 

da Apevo e um dos inúmeros benefícios à disposição dos 

associados.

A sede passou a contar também com serviços jurídicos, salão 

de beleza, salas de aulas para os cursos de Inglês e Informática, 

além de oferecer aulas de ginástica, dança de salão e coral.

Benefícios em prol dos associados

A primeira parceria da Apevo foi firmada em 1993, com a 

clínica Prodonto, de Sorocaba. Desde então, a associação 

oferece benefícios que facilitam o dia a dia dos associados e 

promovem saúde e lazer para as pessoas.

Para oferecer o melhor, em diversas áreas, a Apevo possui 

uma lista de parcerias externas que concedem descontos para 

os associados e dependentes.

Sempre preocupada com a saúde de seus associados, a 

Apevo tem sua própria unidade de saúde e parceria com o 

convênio Fênix Medical.

Turismo e lazer

Os benefícios que mais agradam os associados são aqueles 

que lhes dá a oportunidade de descansar o corpo e a mente. 

E, pensando no bem-estar e lazer das pessoas, a associação 

criou seu próprio Departamento de Turismo, há 10 anos. 

O setor busca, anualmente, a programação que mais agrada 

àqueles que estão a procura de dias de lazer. Entre as cidades 

que já foram visitadas, estão: Águas de Lindóia, Campos do 

Jordão, Ubatuba, Maria Fumaça, entre outros. São diversos 

passeios para os mais variados gostos.

A associação também possui um prédio na Ilha Comprida. 

Localizado na av. Beira Mar, o imóvel conta com seis 

apartamentos e mais cinco estão estão sendo construídos 

para oferecer o necessário para o descanso dos associados e 

familiares.

Unidade de Saúde: uma importante conquista

Uma das grandes aquisições da Apevo 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, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, podóloga, 

dermatologista, dentista, ortopedista, fisioterapeuta, pediatra, 

clínico geral, vascular, geriatra, ginecologista, cardiologista e 

esteticista todos com consultas com valores abaixo do 

mercado. 

 A associação possui também outros prédios para locação em 

Sorocaba e Votorantim, além do prédio da rua Antônio 

Fernandes, 148 - onde atualmente são oferecidas as aulas de 

ginástica e dança da associação.

Evento para associados marca o aniversário da Apevo 

Primeiro imóvel comprado pela Apevo

Unidade de Saúde passou por reformas

Cover de Elvis Presley se apresenta na Apevo em março
Em parceria com a Apevo, o artista Dalizio Moura promove 

o evento “Elvis para mulheres”, dia 7 de março. O show será 

realizado no Salão de Eventos Apevo, a partir das 20h e é 

uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher - 

comemorado no dia 8 de março.

Dalizio é cover do cantor Elvis Presley desde 2000 e se 

apresenta com a tradicional costeleta, topete e réplicas das 

roupas usadas pelo Rei do Rock. A lista de músicas 

apresentadas no evento conta com os clássicos “Johnny B. 

Goode” e “Jai-Jailhouse Rock”.

Os ingressos custam R$ 20 para associados e R$ 25 não 

associados e podem ser adquiridos antecipadamente na 

Apevo, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. A associação 

fica na rua Antônio Fernandes, 50 - Centro, informações 

pelo telefone (15) 3243-2410.

Dalizio Moura é cover do Elvis Presley
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Piolhos: transmissão e cuidados em qualquer idade 

É certo que a maioria da população já contraiu, pelo menos 

uma vez, o piolho. Transmitido de uma pessoa para outra, o 

piolho deposita seus ovos (lêndeas) no couro cabelo e, na 

fase adulta, se alimenta de sangue humano; é comum em 

crianças e os casos surgem tanto no frio quanto no calor.

De acordo com o portal do médico Drauzio Varella, existem 

termos que designam espécies diferentes de piolhos de 

acordo com a região que atingem: o piolho (cabeça), 

muquirana (de corpo) e o chato (que se infesta nos pelos 

pubianos, sobrancelhas e cílios).

O parasita adulto tem cerca de 2 a 3 mm (miligramas), seis 

patas e sua cor varia de marrom a branco-acinzentado. A 

fêmea vive de três a quatro semanas e, quando adulta, coloca 

até 10 ovos por dia. Ou seja, em um mês, cada uma pode dar 

origem a 300 piolhos.

Os ovos se fixam na raiz dos cabelos por meio de uma 

substância parecida com uma cola, produzida pelo próprio 

piolho, e são incubados pelo calor do corpo humano, 

eclodindo entre 8 a 10 dias. A ninfa deixa o ovo e passa por 

três estágios até se tornar adulta (entre 9 a 12 dias). Depois 

de cerca de 1,5 dia, a fêmea já pode se reproduzir. Ou seja, 

se a infestação não for tratada, o ciclo se repete a cada 3 

semanas.

Sintomas, transmissão e diagnóstico

Os piolhos se alimentam cerca de 4 vezes por dia, injetando 

no couro cabeludo um pouco de saliva, que tem 

propriedades vasodilatadoras, anestésicas e anticoagulantes. 

As picadas provocam: coceira intensa, feridas, marcas visíveis 

e aparecimento de ínguas e infecções secundárias.

O piolho não pula, nem salta, ele se arrasta. Sendo assim, é 

transmitido por meio de contato direto, como o 

compartilhamento de objetos pessoais (escova de cabelo, 

roupa de cama, etc.). O diagnóstico pode ser feito por meio 

da identificação de lêndeas e piolhos a olho nu com o auxílio 

de um pente fino.

Tratamento
 

Eliminar piolhos e lêndeas exige paciência e disciplina. O 

tratamento convencional é feito à base de inseticidas 

piretroides de uso local como a permetrina. Depois da 

aplicação, o medicamento deve permanecer na cabeça 

protegida por uma touca durante 10 a 15 minutos. Não é 

recomendado usar sacos plásticos para tampar a cabeça, 

principalmente em crianças pequenas, que podem sufocar.

Após esse tempo com a touca, é indispensável o uso de 

pente fino, pois os medicamentos não eliminam as lêndeas. 

Algumas horas depois, deve-se passar o pente fino para 

eliminar piolhos e lêndeas que possam ter restado. Os 

medicamentos atuais normalmente precisam de somente 

uma aplicação, mas uma semana depois deve-se verificar se 

há sinais de infestação. Caso encontre, é necessário fazer 

uma segunda aplicação. E, se persistir, o ideal  procurar um 

médico.

O tratamento deve ser estendido para toda a família, mesmo 

que não apresentem sintomas. No caso das crianças, é 

importante que, nas escolas, os alunos que tiveram contato 

com a criança afetada sejam tratados.

Mitos e verdades

O vinagre ajuda contra o piolho, mas não é tão eficaz quanto 

o medicamento. O líquido é útil para desgrudar as lêndeas do 

cabelo e facilitar sua remoção com o pente fino. Ou seja, a 

solução pode ser usada como complemento do 

medicamento. A dose do vinagre é uma medida para a 

mesma de água.

Piolhos e lêndeas não estão ligados à falta de higiene. Pelo 

contrário: eles preferem os cabelos limpos. Cabelos com 

química não estão imunes ao parasita e tingir ou usar secador 

e chapinha muito quente enquanto há infestação, pode 

matar os piolhos, mas não as lêndeas.

Perigo na água: afogamento mata mais de 500 mil pessoas por ano

Afogamento é o processo resultante da insuficiência 

respiratória causada por submersão/imersão em líquido. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), esses 

acidentes são responsáveis por 0,7% de todas as mortes 

ocorridas no mundo (mais de 500 mil por ano).

No Brasil, 17 pessoas morrem afogadas diariamente – sendo 

que três delas são crianças, de acordo com o Ministério da 

Saúde. O país gasta 556 milhões de reais por ano apenas 

com o atendimento dos que se afogam nas praias.

Entre os fatores de risco estão as crianças, o uso de álcool, 

condição social, baixa escolaridade, pessoas que residem em 

área rural e nadar sem a supervisão de alguém. Quem sofre 

de epilepsia corre risco 15 a 20 vezes maior.

Como ocorre 

O afogamento ocorre, em geral, por asfixia em virtude da 

aspiração de líquido, que obstrui as vias aéreas e é 

responsável por alterações nas trocas gasosas, que levam à 

hipoxemia (insuficiência das taxas de oxigênio no sangue) e 

acidose metabólica.

A asfix ia  pode ser  provocada in ic ia lmente por 

laringoespasmo, quando a pessoa, diante de uma situação de 

afogamento, prende a respiração e debate-se de maneira 

descoordenada até que, não conseguindo permanecer sem 

respirar, involuntariamente aspira grande quantidade de água 

e encharca os pulmões. De 10% a 15% dos casos, o 

espasmo é tão violento que impede a entrada não só de 

água, mas também de ar e a morte ocorre em poucos 

minutos.

Os sintomas do afogamento variam de acordo com a 

gravidade do caso e estão associados ao tempo de 

submersão, temperatura da água, volume ingerido e ao 

comprometimento pulmonar. A vítima pode perder a 

consciência ou não.

Também há sintomas como: náuseas, vômitos, distensão 

abdominal, dor de cabeça e no peito, hipotermina, espuma 

rosada na boca e no nariz indicativo de edema pulmonar, 

sibilos, queda de pressão arterial, apneia e parada 

cardiorrespiratória.

Cuidados e primeiros socorros

Alguns cuidados são essenciais para diminuir o risco de 

afogamento. O primeiro é evitar o consumo de bebidas 

alcoólicas antes de entrar na água; não perder as crianças de 

vista nos ambientes em que há água por perto; usar boias e 

coletes salva-vidas quando 

não souber nadar; e, em 

lugares com piscina, o 

acesso deve ser dificultado 

com a  co locação  de 

grades.

Quando o salvamento é 

feito por pessoas não 

t r e i n a d a s ,  o  i d e a l  é 

alcançar o acidentado com 

uma boia ou algum objeto, 

como remo, toalha ou 

corda. Se ele caiu de um 

barco, evite puxá-lo de 

volta para dentro, porque 

a embarcação pode virar; 

o melhor é rebocá-lo até a 

margem.

Os afogamentos podem ser classificados clinicamente em 

diferentes graus segundo a condição de insuficiência 

respiratória e, em geral, exigem internação hospitalar. No 

entanto, as manobras de recuperação cardiorrespiratória 

(RCR) ou cardiopulmonar (RCP) para combater a hipoxemia 

(insuficiência de oxigênio no sangue) devem começar 

imediatamente no local do acidente, porque são essenciais 

para a recuperação e sobrevida do paciente.

Se a vítima chegar consciente, procure deitá-la de barriga 

para cima, com o tronco e a cabeça no mesmo nível. Se 

estiver inconsciente, porém respirando, deve ser colocada 

em decúbito lateral, para evitar que aspire o conteúdo do 

estômago em caso de vômito. Jamais virá-la de ponta cabeça 

nem comprimir o abdômen na tentativa de fazê-la eliminar a 

água aspirada.

No caso de estar inconsciente, sem respirar, mas com o 

coração batendo, comece a respiração boca a boca (feche as 

narinas com os dedos e assopre através da boca, com força 

suficiente para que a caixa torácica se expanda). Se houver 

parada cardíaca, a pessoa não responderá nem reagirá a 

nenhum estímulo. A ressuscitação deve ser iniciada 

imediatamente com cinco respirações boca a boca, seguidas 

de 30 compressões torácicas realizadas com os braços 

esticados e as duas mãos posicionadas uma sobre a outra 

contra a parte média da linha imaginária que une os dois 

mamilos. Daí em diante, serão duas respirações boca a boca 

para cada 30 compressões.

Em todos os casos, a primeira e urgente providência será 

chamar o Resgate, pelo 192 ou 193, conforme a cidade em 

que você se encontra.

Jamais tente colocar no carro uma pessoa em parada 

cardíaca. Você estará transportando um cadáver. Continue as 

manobras de ressuscitação descritas até chegar o Resgate. E 

se ele não vier? Insista na ressuscitação, nada mais poderá ser 

feito.

Fevereiro de 2020

Examinar os cabelos ajuda a detectar o parasita
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 Casos de piolho é frequente em qualquer época
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17 pessoas morrem por dia vítimas de afogamento no país 

Saiba como proceder em casos de afogamento
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Votorantim não aplicará recurso público para a realização do 

Carnaval em 2020 na cidade. A informação é da Secretaria de 

Cultura, Turismo e Lazer (Sectur), publicada no jornal Gazeta 

de Votorantim.

“A exemplo do que já ocorreu no ano passado, não haverá 

desfile de escolas de samba com recursos públicos municipais, 

reforçando a continuidade de contenção de custos adotada 

pelo governo municipal. A Sectur destaca que a escola de 

samba local foi comunicada em reunião presencial ocorrida na 

Prefeitura ainda em 2019”, afirma em nota.

No entanto, a secretaria está aberta para parceiros em ações 

nesse período do Carnaval, como, por exemplo, para o 

tradicional Carnaval da Inclusão. Em breve, serão divulgadas 

as ações previstas para fevereiro.

Escola deve desfilar mesmo sem verba

Mesmo sem auxílio financeiro da Prefeitura de Votorantim, a 

escola de samba Unidos da Vila, do bairro da Chave, vai se 

apresentar na avenida 31 de Março, na altura da praça de 

eventos Lecy de Campos. “Começamos a trabalhar na 

confecção de todos os adereços carnavalescos sete meses 

atrás”, relata Kaká Lorrane, presidente da Escola Unidos da 

Vila.

Presidente da escola de samba Unidos da Vila, Kaká Lorrane é 

daquelas pessoas que vivem uma grande parte do ano se 

dedicando arduamente para que a folia esteja na rotina dos 

votorantinenses. “Estou fazendo esse evento pelos sambistas 

e por amar o Carnaval. Por isso me dedico diariamente para 

que a nossa escola de samba esteja na avenida dando alegria e 

paz a todos os foliões”, afirma.

A data do desfile ainda não foi definida.

Carnaval de Votorantim não terá verba para desfile

A cidade de Votorantim, durante o mês de janeiro, recebeu 

53 notificações de casos de dengue e dois foram confirmados. 

A informação é da Secretaria de Saúde de Votorantim (Sesa), 

que ressalta que estão sendo realizadas ações preventivas de 

combate ao mosquito Aedes aegypti. Os casos confirmados 

são importados – quando o munícipe é contaminado em 

outro município.

A coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, Kátia 

Regina de Oliveira, ressalta que a população precisa manter os 

espaços limpos e sem criadouros, principalmente nesse 

período de chuvas e calor. “Contamos com o apoio da 

população para combater o mosquito”, reforça. 

Em janeiro, a cidade também realizou a Avaliação de 

Densidade Larvária (ADL), promovendo a visita de agentes 

em 600 imóveis de Votorantim. O Ministério da Saúde 

ressalta que, se a ADL estiver entre 1 e 3,9, o município fica 

em situação de alerta e, superior a 4,0, com risco de 

epidemia. O secretário da Saúde, Junior Silveira, destaca a 

importância do levantamento realizado. “É com base nesses 

números que realizamos as ações em cada período”, ressalta.

A avaliação é realizada anualmente nos meses de janeiro, abril, 

julho e outubro. O município registrou 166 casos de dengue 

em 2019, sendo 162 casos autóctones e 04 importados. Não 

houve registro de zika e chikungunya.

A ADL complementa as ações que já são desenvolvidas pela 

Secretaria de Saúde, nas quais os agentes percorrem 

diariamente as residências atrás de possíveis criadouros, onde 

possa ser encontrada água parada em baldes, pneus, panelas, 

garrafas, copos plásticos, entre outros.

Além disso, o Centro de Controle de Zoonoses realiza visitas 

constantes aos Pontos Estratégicos (PE) da cidade, que são as 

borracharias, oficinas mecânicas, funilarias, galpões de 

materiais recicláveis, bem como nos Imóveis Especiais (IE), 

que são espaços com grande circulação de pessoas, a 

exemplo do terminal de ônibus, unidades de saúde e 

supermercados.

Município confirma dois casos de dengue em janeiro 

Ele é uma referência regional quando se fala de arbitragem, 

sendo um dos mais competentes e queridos dirigentes de 

Sorocaba e região. Após mais de três décadas dedicada à 

direção técnica, Eliseu Sentelhas está deixando a ASA - 

Associação Sorocaba de Árbitros.

Os sucessores para assumir os trabalhos nos próximos anos 

são Paulo Márcio e Junior Menck. "Eles assumiram em janeiro 

e estão dando sequência ao trabalho feito na ASA, sempre 

com o apoio da presidência, por meio do Chicão",  explicou. 

Eliseu não pretende assumir outra função na diretoria da 

associação, mas apoiará a instituição.

Para Eliseu, cada ano foi um grande desafio e que foi vencido 

graças ao apoio de seus oficiais. "Desde que a entidade foi 

criada, cada um que passou por ela desempenhou um papel 

valoroso e que resultou em bons trabalhos nos vários 

campeonatos que ocorrem em Sorocaba, Votorantim e várias 

cidades de nossa região metropolitana", disse Sentelhas. 

“Conseguimos suprir essa demanda com qualidade, com 

cursos de reciclagem, buscando passar mais conhecimento e 

atualizando sempre nosso quadro com as novidades das 

regras e repassando outros aspectos, sejam eles técnicos ou 

disciplinares para que, ao entrar em campo, a equipe de 

oficiais estivesse preparada e consciente de que pode fazer o 

melhor durante a partida, com a aplicação da regra, com 

isenção, equilíbrio e disciplina em todos os campeonatos que 

participamos, seja no futebol de campo e outros eventos”. 

Ele agradeceu a todos que passaram pela sua trajetória nesses 

35 anos na arbitragem. “Ninguém trabalha sozinho e sem 

apoio, não conseguiríamos levar a associação ao alto patamar 

que se encontra hoje, com anos de bons serviços prestados a 

toda região. Agradeço também a meus familiares que 

estiveram me apoiando nestes anos todos enquanto estive à 

frente desta espinhosa e difícil missão na arbitragem da  ASA”, 

ressalta.“Quero enaltecer o grande trabalho da diretoria, do 

presidente Chicão, da diretora Ivone e todos demais 

membros. Todos são muito importantes neste trabalho”, 

finalizou.

*Eliseu Sentelhas é diretor administrativo da Apevo.

Eliseu Sentelhas deixa direção técnica da ASA após 35 anos

Votorantim realiza mapa larvário

Fo
to

 S
ec

o
m

 V
o

to
ra

nt
im

 Eliseu Sentelhas deixa o comando da ASA

Em Sorocaba, diversos clubes da cidade irão promover bailes 
de Carnaval. Também haverá desfiles e blocos de rua e a 
Prefeitura continua recebendo inscrições dos interessados na 
organização dos eventos.

Folia dos clubes

O Clube de Campo de Sorocaba (CCS) programou uma 
agenda eventos, com  início no dia 15 de fevereiro. 
Denominado “Carnaclube 2020: uma odisseia no espaço”, o 
clube promove o Esquenta no By Night Bar (open bar), das 
18h às 21h e o Carnaclube (Baile Noturno), no Salão Nobre, 
a partir das 22h, no dia 15/02; no dia 16, as crianças poderão 
curtir o Carnaclubinho (matinê), no Salão Nobre, a partir das 
15h. Convites e informações pelo telefone (15) 3388-9021, 
o CCS fica na av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 1761 – Alto 
da Boa Vista. 

Sorofolia

No dia 15 de fevereiro, a partir das 20h, o Sorocaba Clube 
promove o evento “Sorofolia”. A música será com Teresa 
Baddini e banda.O convite custa R$ 80 e inclui open bar de 
cerveja, refrigerante, água, mesa de frios e salgados. O 
Sorocaba Clube fica na rua São Bento, 113 – Centro, 
informações pelo telefone (15) 3233-0727. 

Carnaval no Ipanema Clube

O tradicional clube da cidade - Ipanema Clube também não 
ficará de fora e realiza, no dia 8 de fevereiro, sua tradicional 
“Feijoada do Ipa”. Na sequência das programações promove 
bailes de carnaval nos dias 22, 23 e 25 de fevereiro. Nos dias 
23 e 25, o clube promove matinês, das 15h às 18h.
Nos dias 22 e 25 de fevereiro, o evento será para adultos, 

das 23h às 4h. No salão principal, o show será com a banda 
Zirigdum e, no anexo, balada com DJ.
Os convites para a feijoada estão esgotados, mas para o 
carnaval podem ser adquiridos na rua Sete de Setembro, 
700 – Centro de Sorocaba. Informações pelo telefone (15) 
3519-4330.

Clubes de Sorocaba promovem eventos de Carnaval 

Clubes de Sorocaba promovem Carnaval
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Para oferecer mais opções de lazer para seus associados e 

dependentes, a Apevo adquiriu, em março de 2011, um 

imóvel em Ilha Comprida – litoral sul do estado. A colônia de 

férias fica na principal avenida da cidade (Beira Mar, no 

Boqueirão Norte), em frente ao mar e próximo a 

restaurantes, mercados, sorveterias e a cinco minutos do 

centro, da feirinha do Boqueirão e do Corpo de Bombeiros.

O imóvel, que conta atualmente com seis apartamentos irá 

aumentar nos próximos meses, pois a Apevo adquiriu, em 

novembro de 2016, um terreno ao fundo da colônia de 

férias. Em breve, serão entregues mais cinco apartamentos 

com capacidade para 6 ou 10 pessoas. Sendo assim, os 

interessados em curtir dias de lazer na praia terão à 

disposição onze apartamentos, mobiliados para oferecer 

comodidade aos turistas.

Os apartamentos são equipados com: cama de casal, uma 

treliche e uma cama de solteiro, fogão, geladeira, pia, mesa 

com seis cadeiras, armário, utensílios de cozinha, material de 

limpeza (rodo, vassoura, pá, panos de chão e lixeiras), varal 

móvel, televisão, ventilador de teto e travesseiros. A colônia 

ainda possui tanques de lavar roupa, churrasqueira, varal 

comunitário e estacionamento – com uma vaga por 

apartamento. É necessário levar roupas de cama e banho.

Reservas

 

Para reservar a colônia, o interessado deve comparecer à 

Apevo e pagar o equivalente a 30% do valor total para 

segurar a reserva e o restante, na retira das chaves. A partir 

de fevereiro, as diárias sofrerão um reajuste e terão novas 

regras (confira a matéria na página 12).

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

Balneário São Martinho - Ilha Comprida. Já a Apevo, em 

Votorantim, fica na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro. 

Informações pelo telefone (15) 3243-2410.

Colônia de Férias Apevo é opção de lazer em Ilha Comprida

A 198 km de distância, no litoral sul de São Paulo, encontra-

se a praia de Ilha Comprida – muito frequentada por 

moradores de Votorantim e região. A cidade foi emancipada 

de Iguape e Cananeia em 1991 e teve nomes como “Ilha do 

Mar Pequeno”, “Ilha Branca”, “Ilha Grande da Costa do Mar” 

e “Ilha do Candapuí”, até chegar ao nome definitivo. 

O nome “Ilha Comprida” se dá ao fato da praia ter 74 km de 

extensão e possuir apenas 4 km de largura, ocupando o 

sétimo lugar entre as maiores ilhas do Brasil.

Destino para todos os gostos

Ilha Comprida é um destino para todos os gostos e épocas 

do ano. Dada a sua extensão, existem praias com pouco ou 

mesmo nenhum movimento, inclusive em alta temporada. É 

possível relaxar à beira da piscina em um bom hotel na área 

central ou aventurar-se por trilhas em áreas desertas.

As praias mais desertas – para quem curte sossego e natureza 

– ficam na porção sul da Ilha, no ponto de desembarque das 

balsas que chegam de Cananéia, como a praia do Boqueirão 

Sul. No acesso feito pela ponte do Mar Pequeno (via Iguape), 

estão as praias com maior estrutura comercial e presença de 

quiosques, pousadas e outras hospedagens, como a praia do 

Boqueirão Norte.

No local, existem passarelas de madeira que dividem os 

pontos comerciais entre si e facilitam o acesso aos bancos de 

areias. Além de ser uma praia agradável, o mar tranquilo é 

também um convite aos praticantes de surf.

Dunas de Ilha Comprida

Uma das atrações mais conhecidas e visitadas de Ilha 

Comprida são as dunas. Por estarem relativamente longe de 

todo o movimento, os parques de dunas proporcionam um 

cenário realmente diferenciado.

Os enormes conjuntos de dunas formam composições 

visuais paradisíacas e as opções mais conhecidas são as de 

Araçá e Juruvaúva.

As dunas de Araçá estão a 7 km do centro, pelo norte da 

avenida Beira Mar. De um lado, é possível avistar o Mar 

Pequeno e, do outro, o mar aberto. No local, existem 

corujas buraqueiras que fazem seus ninhos. Os turistas 

podem chegar ao local de bike, carro ou até mesmo em uma 

longa caminhada.

As dunas de Juruvaúva estão por toda a parte da Ilha, mas 

alguns trechos destacam-se por serem as mais altas, algumas 

chegam a 10 metros de altura e se transformam em mirantes 

naturais para observar o mar e a paisagem típica da região.

Vilas Caiçaras

As Vilas Caiçaras constituem um importante patrimônio 

natural por manterem vivas as ricas culturas caiçaras. Em 

muitas vilas há fogões a lenha, casas de pau-a-pique e 

pescadores tecendo suas redes. Também é possível comprar 

peixes, alugar barcos e contratar piloteiros.

Uma das mais tradicionais é a Vila de Pedrinhas, conhecida 

também pela famosa cachaça com cataia. Outras são 

destaques pela produção sustentável de ostras, pimenta 

rosa, travesseiros de macela e outros produtos.

Ilha Comprida é reconhecida oficialmente como zona de 

conservação e preservação ecológica. Possui uma rica 

vegetação de restingas, mangues e uma vida marinha que é 

considerada o “berço do atlântico”. Também reúne dezenas 

de espécies raras de pássaros, incluindo o guará vermelho – 

que chegou a ter extinção declarada.

Catamarã, safári e passeio de quadriciclo

Para conhecer a natureza mais de perto, a Ilha Comprida 

possui passeios de catamarã, safári ecológico e quadriciclo. 

Os passeios devem ser agendados antecipadamente na 

Divisão Municipal de Turismo, que fica na av. Beira Mar, 

11000.

O Catamarã Maratayama leva o visitante por uma navegação 

de quase 200 km, passando pelos principais cenários de Ilha 

Comprida, revelando as belezas naturais dessa fantástica 

reserva. O roteiro ainda conta com paradas para banho de 

mar e almoço nas vilas caiçaras.

O safári ecológico é feio em um veículo UTV (Utility Task 

Vehicle) e possui capacidade para 8 pessoas. É possível 

escolher dois tipos de roteiro: o das Pedrinhas – que 

percorre a ilha pelas estradas que margeiam o mar em 

direção à vila de Pedrinhas e o da Ponta da Praia – que foca 

nas paisagens ao longo do Mar Pequeno.

O roteiro do quadriciclo é o mesmo da Ponta da Praia e dura 

cerca de 1h30. Para dirigir o veículo, é necessário ter CNH e 

ser maior de idade.

Ilha Comprida é uma opção de destino para quem deseja se 

conectar a natureza.

Praia possui 74 km de extensão no litoral sul de São Paulo

Colônia de férias da Apevo em Ilha Comprida

Novos apartamentos serão entregues em breve

Quiosques a beira mar atrai turistas Rampas facilitam o acesso até a praia

Grande extensão de praias deu nome a cidade
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É no verão que a praia de Ilha Comprida promove o 

tradicional festival “Ilha Verão” e atrai turistas de diversas 

regiões. Ao todo, dezesseis artistas passarão pela 21ª edição 

do evento, que acontece aos finais de semana na Arena de 

Eventos do Boqueirão Norte.

O “Ilha Verão” teve início no dia 3 de janeiro, com shows de 

Diego e Vitor Hugo, e segue até o dia 15 de fevereiro, com 

show do Neguinho da Beija Flor. A entrada é gratuita.

Este ano, já se apresentaram: Lauana Prado, Hungria, Rick e 

Renner, Atitude 67, Melim, Murilo Hulf, Blitz, Eliana Ribeiro e 

Paqua. A programação segue com shows da banda Planta e 

Raiz (01/02); Eli Soares (02/02); Lexa (07/02); Hugo e 

Guilherme (08/02); Ferrugem (14/02) e Neguinho da Beija 

Flor (15/02). Os shows começam às 23h, exceto no dia 2 de 

fevereiro, que está programado para às 21h.

Esporte e lazer 

Além dos shows do “Ilha Verão”, a cidade também promove 

uma série de atividades esportivas e de recreação até o mês 

de fevereiro. Semanalmente, são realizadas oficinas de 

pintura e arte; momento criança e família; caminhada e 

hidrocaminhada; alongamento; aulas de surf, de yoga e de 

zumba; oficina de brinquedos reciclados e dança terapia.

Também são promovidos torneios esportivos e atividades 

nas Arenas Esportivas Itinerantes do Boqueirão Norte e Sul. 

A programação completa está disponível no Facebook Ilha 

Verão (www.facebook.com/ilhaveraoic).

Praia promove 21ª edição do festival “Ilha Verão”

Diego e Victor Hugo abriram o 21º “Ilha Verão”
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8 Sorteados
Fevereiro de 2020

Para presentear os associados que estão em dia com as 

mensalidades da Apevo, a associação promoveu o primeiro 

“Show de Prêmios” de 2020. Os sorteios são realizados 

mensalmente em parceria com algumas empresas de 

Votorantim.

No mês de janeiro, 14 pessoas foram contempladas e, entre 

os brindes, foram sorteados: uma sessão com a podóloga da 

Unidade de Saúde Apevo; uma coleção de livros “Nossa 

história, nossa gente”, do jornalista César Silva; um óculos de 

sol da Ótica Único; um almoço para dois no restaurante 

Aroma e Sabor; duas sessões de beleza do salão Vanessa 

Rodrigues e Cia; três vales-compras da Farmamed; duas 

cestas de produtos da Farma Ponte; uma limpeza dentária da 

Gou Odonto e duas limpezas dentárias da Odontoclinic.

Como participar

Para concorrer aos prêmios, é necessário estar em dia com 

as mensalidades da associação e depositar os cupons 

recebidos nas urnas dispostas na Apevo, Farmamed, Farma 

Ponte, Gou Odonto e Odontoclinic. Na associação, os 

sorteios são realizados no primeiro dia útil de cada mês.

Após a conferência dos pagamentos dos contemplados, o 

setor responsável entra em contato com o associado, por 

meio de ligação telefônica ou mensagem. Caso o sorteado 

não responda ou não queira, o brinde é transferido para 

outro associado.

Confira os sortudos que ganharam os prêmios no mês de 

janeiro:

Apevo promove primeiro “Show de Prêmios” do ano 

Antônio Rosa e Cássia Gonçalves (Odontoclinic)Donizete Nunes, Beatriz Santos e Cássia Gonçalves (Odontoclinic)

Clelia Adriana Germano e Jussara de Campos (Ótica)Cristina Ramos e Vanessa Rodrigues (salão)Sueli Ap. Galindo e Vanessa Rodrigues (Salão)

Roberta Santos (Apevo) e Suely da Silva RaimundoMaria Angélica Correa e José Carlos Ferreira (Apevo) Marcelo Lucas Amaro (Gou Odonto) e Rosemari Herrera Boscariol

César Silva (escritor) e Sérgio Ribeiro

Sueli Zamaro Gejer e Clemilda Carvalho (Farmamed)Jeniffer Gimenes (Farmamed) e Elizabeth Leister Lucineia Leonel Barbosa (Farmamed) e Claudinei Maschietto

Juliana Cavalheiro Ribeiro e Nathalia Araújo (Farma Ponte)Marcos Schiming (Farma Ponte) e Ivone Vieira Cunha

Ademir de Paula e Carla Regina Lolatto concluíram o módulo 

Básico II do curso de Inglês da Apevo e receberam 

certificados. Em mais de dez anos de existência, cerca 1.500 

pessoas já frequentaram o curso de Inglês da Apevo, sendo 

uma oportunidade para pessoas de todas as idades 

aprenderem uma nova língua e se colocarem no mercado de 

trabalho ou até mesmo conhecer o Inglês como um hobby.

Alunos recebem certificação do curso de Inglês Apevo

Ademir de Paula, Ivete Carvalho e Carla R. Lolatto

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
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Falar outra língua é sempre importante para adquirir novos 

conhecimentos e abrir mais possibilidades profissionais. 

Entre as línguas mais presentes em nosso cotidiano está o 

Inglês, seja por meio de filmes, séries, livros, músicas de 

sucesso e expressões incorporadas à nossa fala. O Inglês é a 

língua internacional e muito importante para todos os 

objetivos profissionais e pessoais.

E foi pensando no futuro da filha Ana Beatriz Mação de Barros 

que, em 2017, a associada da Apevo Gilmara Mação, a 

inscreveu no curso de línguas oferecido pela associação, 

ministrado pela professora Ivete de Carvalho. O resultado 

das aulas foi comprovado no final de 2019, durante uma 

viagem em família para os parques da Disney, em Orlando, 

nos Estados Unidos.

“No começo das aulas, a Ana ia “empurrada” para o curso. 

Era necessário ficar no seu pé, se não ela desistiria”, diz a 

mãe. Ao completar 15 anos, os pais deram de presente a 

viagem e a aluna relata que foi uma grande experiência 

colocar em prática tudo que havia aprendido em dois anos de 

curso.

“Sempre quis ir para o Disney e foi incrível poder conversar 

com os personagens em Inglês, traduzir suas falas para minha 

irmã e me comunicar em diversos lugares da cidade, como 

farmácias, mercados e no aeroporto, por exemplo”, ressalta 

Ana. Ela contou também que os monitores do parque se 

entusiasmavam quando percebiam que ela é brasileira.

“Apesar de falar mais o básico da língua inglesa, a viagem foi 

mais do que esperava. Fiquei muito feliz e empolgada por 

treinar no país americano”, comenta. Ana e mãe ainda 

tiveram a companhia da irmã mais nova, Maria Eduarda 

Mação, dos tios e da prima.

A professora Ivete elogiou o desempenho da aluna. “Só 

tenho motivos para me orgulhar, pois ela soube garantir a 

comunicação do grupo o qual fazia parte, solucionando 

problemas nos locais onde passava”.

Pensando no futuro

Ana e a mãe Gilmara sabem da importância de uma segunda 

língua para o futuro profissional da menina e, por isso, surgiu 

o interesse em matricula-la no curso oferecido pela Apevo. 

De acordo com Gilmara, a filha - que deseja fazer 

intercâmbio no Canadá ou Inglaterra - já está preparada para 

encarrar o desafio.

“Como mãe, fiquei meio receosa de pensar na ideia da Ana ir 

para outro país, sozinha, mas depois dessa viagem, sinto que 

ela está preparada para o intercâmbio. Fico mais aliviada 

depois de perceber toda a sua evolução com o curso da 

Apevo”, conta.

Questionado sobre o porquê de escolher países como 

Canadá e Inglaterra para o intercâmbio, Ana afirma que é 

pelo fato de que, nesses países, há menos brasileiros e as 

escolas são melhores. “Nos Estados Unidos há muitos 

brasileiros e no Canadá, por exemplo, consigo colocar em 

prática o Inglês, por usá-lo mais vezes”, explica.

A importância da língua inglesa nos dias atuais

Ana Beatriz Mação e Ivete Carvalho

Ana (centro) e sua família durante passeio na Disney 
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Com o intuito de oferecer mais opções de atendimentos 

odontológicos, a Apevo firmou uma parceria com a Campos 

Giglio Odontologia. Os diretores da Apevo, Daniel 

Sentelhas, José Carlos Ferreira, Eliseu Sentelhas e Idair Carlos 

Modesto receberam os representantes da empresa no mês 

de dezembro.

Associados e dependentes da Apevo têm 10% de desconto 

no pagamento parcelado em até 10x sem juros e 20% no 

pagamento à vista.

A Campos Giglio fica na torre comercial Iguatemi Business 

Esplanada e conta com equipamentos de última geração, sala 

de aula, auditório, laboratório de imagem, espaço amplo e 

moderno. Além de procedimentos de imagem, como 

tomografia e raio-x. São realizados todo tipo de 

procedimento para o implante e cursos de atualização e 

especialização para profissionais da área.

A clínica fica na av. Gisele Constantino, 1850, sala 803 - 

Parque Bela Vista, Votorantim. Informações pelo telefone 

(15) 2107-2995 ou pelo WhatsApp (15) 99629-2419.

Apevo e Campos Giglio firmam parceria na área odontológica

Visitas e Parcerias

Nutricionista organiza segundo 
grupo de emagrecimento
A nutricionista Janaína Matteis, que trabalha em parceria com 

a Apevo, abriu vagas para os interessados em participar do 

segundo grupo de emagrecimento do programa elaborado 

para pessoas que desejam mudar o estilo de vida. Serão 

promovidas palestras educativas sobre alimentação e 

encontros mensa is  para ver ificação de peso e 

esclarecimentos de dúvidas.

Segundo Janaína, o grupo terá 10 pessoas e restam poucas 

vagas disponíveis. “Com o sucesso do primeiro grupo, 

abrirei mais um para que as pessoas busquem uma melhora 

na qualidade de vida e emagreça de forma saudável e com 

acompanhamento. O resultado das participantes que 

iniciaram em outubro tem sido positivo, muitas meninas já 

conseguiram emagrecer em apenas três meses do projeto”, 

ressalta.

Os encontros terão início na primeira semana de fevereiro e 

o programa de emagrecimento tem duração de seis meses, 

podendo ser prorrogado por mais dois meses. Preços 

acessíveis e grupo aberto público em geral.

Informações e inscrições devem ser feitas com a profissional, 

pelo telefone (15) 99145-0403. O consultório fica na rua 

Enrico Violino, 272 – Pq. Bela Vista.

Nutricionista Janaína Matteis

A Apevo e a empresa Definis Arqui firmaram uma parceria 

que concede 20% de desconto no valor total dos serviços 

para associados e dependentes da associação. A diretoria, 

representada por Daniel Sentelhas, José Carlos Ferreira, Idair 

Carlos Modesto e pelo consultor jurídico, Gentil Garcia, 

receberam os sócios Fabiana De Finis e Lucio Nagami no dia 

21 de janeiro.

A Definis oferece soluções para imóveis, com serviços como: 

projetos residenciais e comerciais, construção e reforma, 

legalização e regularização de imóveis, regularização 

fundiária, desmembramento e unificação, acessibilidade e 

auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB).

De acordo com Fabiana, o foco da empresa é a solução do 

problema. “Acredito que a parceria será mais um benefício 

para os associados. Realizamos visitas gratuitas para conhecer 

o problema do imóvel e oferecemos soluções viáveis, menos 

onerosas”, ressalta. De 3 a 7 de fevereiro, haverá consulta 

gratuita na Apevo, das 8h às 16h.

Para contratar os serviços da empresa, é necessário que o 

associado esteja em dia com as mensalidades da Apevo e 

apresente a carteirinha. O pagamento dos serviços é 

parcelado via cartão de crédito, de acordo com as 

necessidades do cliente. Informações e agendamentos pelo 

telefone (15) 98170-8170.

Definis Arqui oferece descontos para associados e dependentes

 Apevo e Definis Arqui: nova parceria 

Diretores da Apevo receberam representantes da Campos Giglio 
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Universidades de Sorocaba oferecem cursos para terceira idade

A terceira idade está cada vez mais presente em diversas 
atividades, sejam elas para capacitação ou lazer. Pensando 
nisso, a Apevo oferece opções para melhorar o aprendizado 
e a qualidade de vida dos associados e dependentes, como 
parcerias com instituições de ensino e atividades gratuitas em 
sua sede. Na região, também há entidades, associações e 
universidades se preocupam com esse público e oferecem 
opções diversas.
Em Sorocaba, duas universidades possuem cursos e 
atividades voltados para este público: a Universidade da 
Terceira Idade, da Uniso (Universidade de Sorocaba) e a 
Unati – Universidade Aberta à Terceira Idade, da Unesp 
(Universidade Estadual Paulista).

Universidade da Terceira Idade Uniso

As primeiras atividades voltadas à Terceira Idade tiveram 
início em 1994, com a instalação da Universidade de 

Sorocaba - Uniso. A instituição tem o objetivo de promover a 
integração de pessoas com 50 anos ou mais interessadas em 
atualizar seus conhecimentos, além de colaborar com o 
redimensionamento dos projetos de vidas desse público e 
ampliar sua rede de relações sociais.
A Uniso considera que pessoas com mais de 50 anos têm 
condições de manter uma série de atividades profissionais, 
educacionais e sociais importantes, podendo exercer 
plenamente sua cidadania. Atualmente há mais de 800 
alunos, divididos em cursos das diversas áreas, como: 
Educação, Saúde, Comunicação, Cultura e Tecnologia. Além 
disso, são promovidos eventos como: palestras, oficinais e 
encontros.
As inscrições para o primeiro semestre de 2020 estão 
encerradas e no mês de julho abrem as inscrições para os 
interessados em participar dos cursos no segundo semestre. 
Informações e inscrições podem ser obtidas pelo site 
https://uniso.br/extensao/cursos/terceira_idade/; na 
secretaria do Campus Seminário, na av. Dr. Eugênio Salerno, 
100 - Centro - Sorocaba; pelo telefone (15) 2101-4060 ou 
pelo e-mail.
A Universidade da Terceira Idade atende de segunda à sexta-
feira, das 8h às 17h.

Universidade Aberta à Terceira Idade

O aumento da expectativa de vida da população tem 
despertado debates sobre a necessidade de aprimoramento 
e de ampliação das políticas públicas voltadas à população de 
idosos. A terceira idade está preocupada em envelhecer com 
sabedoria, em manter corpo e mente em atividade e, por 

isso, desde 1995, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) 
mantém a Universidade Aberta à Terceira Idade (Unati).
São várias unidades espalhadas pelo estado, entre elas, em 
Sorocaba. Desde março de 2008, o campus desenvolve 
atividades por meio de palestras, oficinas, eventos musicais, 
cursos de língua e informática voltadas ao público da cidade e 
região. Os assuntos abrangem diversas áreas de 
conhecimento, sendo organizados e ministrados por alunos 
voluntários e bolsistas, supervisionados por professores 
orientadores.
Por meio do projeto de extensão, a universidade colabora 
com a democratização do conhecimento acadêmico, 
permitindo a participação desse grupo de pessoas na vida 
universitária e, consequentemente, mostrando a 
possibilidade de se ter um envelhecimento saudável.
A Unati Sorocaba fica na av. Três de Março, 511 – no bairro 
Alto da Boa Vista, próximo à prefeitura. As inscrições devem 
ser feitas por meio do preenchimento de uma ficha 
disponível no local, que funciona de segunda à sexta-feira, das 
8h às 17h. Informações pelo telefone (15) 3238-3410.
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Supera promove atividades de desenvolvimento cerebral
Em 2013, foi fundada em Sorocaba uma filial da Supera: 
Ginástica para o cérebro - primeira empresa brasileira 
dedicada exclusivamente ao desenvolvimento das 
capacidades cerebrais e à saúde mental. A atividade é voltada 
para todas as idades e associados e dependentes da Apevo 
possuem descontos na instituição, isenção da taxa de 
matrícula e desconto de 30% nas mensalidades e material 
didático.
Os encontros acontecem uma vez por semana e tem duração 
de 2 horas. O objetivo é desenvolver as habilidades cognitivas 
(memória,  concentração, rac ioc ín io lóg ico) e as 
socioemocionais (autoestima, autoconfiança, relacionamento 
interpessoal e intrapessoal, criatividade, entre outras). Para o 

público da terceira idade, é uma ferramenta para a prevenção 
do mal de Alzheimer e outras demências, além de promover 
saúde mental, independência, novas amizades e diversão por 
meio de jogos pedagógicos, desafios, soroban, dinâmicas em 
grupo, entre outras atividades.
Os interessados podem cursar uma aula experimental. O 
programa inicial tem duração de 18 meses, com 10 apostilas. 
As matrículas podem ser realizadas durante todo o ano - uma 
vez que não é necessário aguardar o início de uma nova 
turma.
As aulas acontecem na unidade da Supera que fica na av. 
Pereira da Silva, 867 - Jd. Santa Rosália. Informações pelo 
telefone (15) 3211-1019.

Sesi de Votorantim proporciona 
ações interativas para idososCECAP realiza cursos de capacitação profissional 

O Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento 
Profissional - CECAP, foi fundado com o intuito de capacitar 
profissionais de Sorocaba e região por meio de cursos livres 
de curta e média duração em diversas áreas.
Para isto, o local conta com uma estrutura de salas de aula e 
laboratórios multimídias e, devido a proximidade com o 
Jornal Cruzeiro do Sul e Rádio Cruzeiro FM, garante uma 
experiência imersiva do conteúdo trabalhado, permitindo a 
constante interação entre o aprendizado e a aplicação 
profissional.

Inscrições abertas para terceira idade

Além dos cursos de capacitação, a CECAP oferece atividade 
voltada à terceira idade, como o curso de “Redes Sociais”. As 
aulas terão início no dia 8 de fevereiro e as inscrições podem 
ser feitas pelo site: www.soucecap.com.br.
A atividade explora os principais aplicativos como WhatsApp, 
Facebook, Instagram, Google e portais de conteúdo, 
utilizando a internet via smartphone. Tudo em uma 
linguagem simples e de fácil entendimento, com atividades 

lúdicas e práticas. Além de aprender essas novas ferramentas 
de comunicação e fazer novas amizades, o curso estimula o 
consumo de informação e entretenimento no mundo virtual 
de forma segura e prática.
Serão quatro encontros, realizados aos sábados, das 8h às 
12h. Associados e dependentes da Apevo têm 20% de 
desconto. Informações pelo telefone (15) 2102.5293. A 
CECAP fica na av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 2800 - Alto 
da Boa Vista, em Sorocaba.

Aula de tablet ministrada na Unati
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Uniso oferece cursos para terceira idade
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Participantes do curso da Supera 
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Há mais de 20 anos, a unidade do Sesi (Serviço Social da 
Indústria), em Votorantim, proporciona atividades voltadas à 
terceira idade, como ginástica, oficinas de artesanato, bailes, 
entre outras. O grupo, denominado “Unidos do Sesi de 
Votorantim”, conta com a participação de idosos de toda a 
região, como Sorocaba e Salto de Pirapora.
São promovidos encontros com múltiplas atividades, como: 
dança, artesanato, ginástica, oficinas da memória, concurso 
de Miss Terceira Idade, bingos, viagens e bailes. Além disso, 
os integrantes possuem desconto de 50% no valor das 
mensalidades para frequentarem a academia e hidroginástica 
do Sesi. Isso contribui para a melhoria da qualidade de vida 
dos idosos, saúde física, psicológica e sociabilidade.
Segundo Nivaldo Tirelli, as reuniões acontecem vez por 
semana no salão social do Sesi e, em parceria com a empresa 
de ônibus São João e a Prefeitura de Votorantim, o grupo tem 
a disposição um ônibus especial, café da tarde e aula de 
ginástica laboral.
Para participar, é necessário ter 60 anos ou mais e se 
inscrever durante a reunião de quinta-feira, que acontece das 
14h às 17h, na av. Claudio Pinto Nascimento, 140 - Jardim 
Morumbi. Informações pelo telefone (15) 3353-9200.

Curso mantem terceira idade conectada
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Conheça a história do Carnaval brasileiro

No Brasil, o Carnaval 2020 será comemorado no dia 25 de 

fevereiro. A festa é tradicional no país, principalmente nos 

estados do Rio Janeiro, São Paulo e Salvador, mas você sabe a 

origem do evento?

De acordo com o site Super Interessante, o Carnaval é uma 

herança de várias comemorações realizadas na Antiguidade 

por povos como os egípcios, hebreus, gregos e romanos. 

Esses festejos pagãos serviam para celebrar grandes colheitas 

e, principalmente, louvar divindades.

É provável que as mais importantes festas ancestrais do 

Carnaval tenham sido as “saturnais”, realizadas na Roma 

antiga em exaltação a Saturno, deus da agricultura. Na época, 

as escolas fechavam, os escravos eram soltos e os romanos 

dançavam pelas ruas.

Havia até uma espécie de “bisavô” dos atuais carros 

alegóricos. Eles levavam homens e mulheres nus e eram 

chamados de carrum navalis, algo como “carro naval”, pois 

tinham formato semelhante a navios. Alguns pesquisadores 

enxergam aí a origem da palavra “carnaval”.

A maior parte dos especialistas, porém, acha que o termo 

vem de outra expressão latina: carnem levare, que significa 

“retirar ou ficar livre da carne”. Isso porque, já na Idade 

Média, essas velhas festividades pagãs foram incorporadas 

pela Igreja Católica, passando a marcar os últimos dias de 

“liberdade” antes das restrições impostas pela quaresma.

Nesse período de penitência para os cristãos, o consumo de 

carne era proibido. A variação da data do Carnaval no 

calendário se deve justamente à ligação direta com a Páscoa – 

que, no Hemisfério Sul, sempre acontece no primeiro 

domingo após a primeira Lua Cheia de outono.

Determinada a data do feriado cristão, basta retroceder 40 

dias no calendário para se chegar à Quarta-Feira de Cinzas.

Brincadeiras e costumes

A comemoração do Carnaval adquiriu diferentes formas nos 

países católicos que mantiveram a celebração. No Brasil, foi 

grande a inuência do “entrudo”, uma folia feita em Portugal, 

onde eram comuns as brincadeiras com água.

No século 17, quando a brincadeira era comum, utilizava-se 

também de artilharia pesada, como lama, laranjas, ovos e 

limões-de-cheiro (pequenas bolinhas de cera fina recheadas 

com água e outras substâncias).

Outra tradição carnavalesca é o hábito de homens se 

vestirem com trajes femininos. Há registros disso na folia de 

rua desde o início do século 20.

As marchinhas carnavalescas deram o tom da festa entre as 

décadas de 1930 e 1950, mas o ritmo surgiu ainda no final do 

século 19. “Ó abre alas”, composta por Chiquinha Gonzaga, 

em 1899, é considerada a primeira canção escrita 

especialmente para um bloco de Carnaval – o Rosa de Ouro, 

do Andaraí, no Rio de Janeiro.

Os blocos carnavalescos surgiram em meados do século 19 

e o primeiro de que se tem notícia é creditado ao sapateiro 

português José Nogueira de Azevedo Prates – o Zé Pereira. 

Em 1846, ele saiu pelas ruas do Rio de Janeiro tocando 

bumbo e a balbúrdia atraiu a atenção de outros foliões, que 

foram se juntando ao músico solitário.

Já os bailes de máscara eram tradicionais em alguns países da 

Europa, como a Itália, no século 13. No entanto, tais festas 

eram restritas à nobreza. Foi a partir do século 19 que 

máscaras e fantasias começaram a se tornar mais populares. 

Nessa época, os personagens de maior sucesso eram o 

Pierrô, o Arlequim e a Colombina, além de trajes de caveiras, 

burros e diabos.

O trio-elétrico é a “criação” mais nova do Carnaval brasileiro. 

Ele surgiu em 1950, quando os músicos baianos Dodô e 

Osmar, conhecidos como “dupla elétrica”, equiparam um 

Ford 29 com dois alto-falantes e saíram tocando pelas ruas de 

Salvador. Foi um sucesso. No ano seguinte, o Ford foi 

trocado por uma picape e a dupla convidou Themístocles 

Aragão par compor, agora sim, um “trio elétrico”.

Fevereiro de 2020

Carnaval é uma mistura de tradições 
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Maquiagem para arrasar nos bloquinhos carnavalescos 
A maquiagem de Carnaval merece uma atenção especial: 

nada de olhos borrados ou olheiras. Além de combinas as 

cores da folia, é preciso lançar mão de alguns segredos para 

manter a produção intacta até o final da festa. Confira o passo 

a passo publicado no site da revista Claudia:

Produtos:

- Primer para os olhos

- Fixador de glitter

- Glitter em creme dourado

- Sombra dourada, preta

- Rímel à prova d’água

- Delineador em gel

- Máscara para sobrancelha e cílios postiços opcionais

- Primer para o rosto

- Corretivo cremoso

- Base

- Pó translúcido

- Blush

- Brilho labial

- Pinceis e esponja para base

Passo a passo:

Aplique o primer para os olhos, ele serve como uma base 

preparatória e ajuda a sombra a fixar no côncavo. Depois, 

aplique uma fina camada de fixador dando leves batidinhas 

com a ponta do dedo.

Com a sombra dourada, faça o contorno no côncavo para 

dar o acabamento esfumado.

Com a ajuda de um pincel, pegue o glitter dourado e 

deposite na mesma região na qual foi aplicado o fixador. Com 

um pincel chanfradinho, faça o traço do delineador em gel 

bem rente à raiz dos cílios.

Aplique a sombra preta no canto externo dos olhos, ela 

substituí o traço feito de lápis, de uma forma que não escorre 

a maquiagem escura após horas de folia.

O rímel à prova d’água deixa a produção mais sofisticada, 

quanto mais camadas, mais marcado o olhar. Os cílios 

postiços e a máscara de sobrancelha são opcionais.

Com os olhos feitos, é hora da pele. O primer do rosto deve 

ser aplicado na região das olheiras para cobrir os poros e 

ajuda a make dos olhos a não escorrer. Em seguida, com o 

auxilio de uma esponja, use o corretivo cremoso para tampar 

as manchas escuras. A base deve ser passada por último, em 

todo o rosto, para disfarçar as imperfeições.

O pó translúcido também deve preencher toda a pele com a 

ajuda de um pincel largo. Use um blush para delinear as 

maçãs do rosto. Finalize com um brilho labial e curta o 

Carnaval sem preocupação.

Faça você mesmo 67 Esse é o número 

de novos associados 

da Apevo em janeiro.

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 99173-3316Make para o carnaval 
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Carnaval abre a agenda de bailes da Apevo 
.Os foliões já podem preparar as fantasias para o primeiro baile 
de 2020, promovido pela Apevo. Marcado para o dia 15 de 
fevereiro, a noite de Carnaval terá como ponto forte a 
animação do público. Além deste evento, estão programados 
mais quatro bailes temáticos, que prometem agitar as noites 
de sábado dos associados e do público em geral.
O evento acontece a partir das 21h e terá música ao vivo será 
com a Banda Palladium, que trará no repertório marchinhas e 
muito samba.
Há poucos convites para a noite festiva e os ingressos 
individuais custam R$ 20 para associados e R$ 25 não 
associados e podem ser adquiridos antecipadamente na 
Apevo. É proibida a entrada de menores de 18 anos.

Próximos eventos

Os próximos eventos serão realizados nos dias 23 de maio: 
Baile de Outono; 22 de agosto: Baile de Inverno; 24 de 
outubro: Baile da Primavera e se encerram no dia 12 de 
dezembro: Baile de Fim de Ano.
A Apevo fica na rua Antônio Fernandes, 50 – Centro. 
Informações e reservas pelos telefones (15) 3243-2410 
(Apevo) ou (15) 99655-1237 (Josuka).

Inscrições abertas para novas 
turmas de Inglês e Informática
Os cursos de Inglês e Informática da Apevo estão com 
inscrições abertas para turmas com início em fevereiro e 
março. As aulas são ministradas por Ivete Carvalho e 
Eduardo Costa, respectivamente. Os interessados em 
participar dos cursos devem deixar os dados na associação.
De acordo com Ivete, as aulas para alunos do módulo Básico 
I terão início dia 6 de fevereiro, toda quinta-feira, das 19h às 
21h. A matrícula custa R$ 80, as mensalidades são R$ 110 
para associados e R$ 130 não associados e também será 
necessário adquirir um livro, no valor de R$ 150. Já para 
crianças de 7 a 10 anos, as aulas serão em março, com carga 
horário de 2h por semana (aulas às terças e quintas-feiras). A 
matrícula custa R$ 100, as mensalidades são R$ 120 para 
associados e R$ 140 não associados e também será 
necessário adquirir um livro, no valor de R$ 150. Aulas 
particulares e dúvidas podem ser esclarecidas pelo 
WhatsApp da professora: (15) 99727-2405. 

Informática

As novas turmas de Informática terão início em março, com 
aulas das 14h às 16h, às sextas-feiras. Os interessados 
podem deixar os dados na associação que o professor 
entrará em contato quando o grupo fechar.
As matrículas dos cursos devem ser feitas na Apevo, na rua 
Antônio Fernandes, 50 – Centro de Votorantim. 
Informações pelo telefone (15) 3243-2410.

A fim de presentear os associados que estão em dia com as 
mensalidades da Apevo, a associação irá sortear uma viagem 
para a Maria Fumaça, com direito a um acompanhante. 
Durante o mês de janeiro, mais de 3 mil cupons foram 
depositados na urna disposta na sala de atendimento do 
Turismo.
O sorteio será realizado no dia 1º de julho e a viagem 
acontece no dia 19 de julho. O pacote inclui: transporte de 
ida e volta, serviço de bordo, passagem para a locomotiva, 
almoço, passeio na cidade de Pedreiras.
Na hora do pagamento da mensalidade, o associado recebe 
um cupom para depositar na urna disposta na sala de 
atendimento do Turismo. 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.

Turismo sorteia viagem para Maria Fumaça em julho

Associação conta com mais um professor de dança de salão

A Apevo e o promoter Josué (Josuka) Araújo firmaram uma 

nova parceria e, a partir do dia 12 de fevereiro, o profissional 

irá ministrar aulas de dança de salão na associação. A 

atividade é gratuita para associados e dependentes Apevo e 

não associados pagam R$ 30 por mês.

As aulas acontecerão às quartas-feiras, das 19h30 às 21h30. 

De acordo com Josuka, os interessados (associados ou não) 

poderão participar de uma aula experimental.

A matrícula deve ser feita com o professor, durante o horário 

de aula. A atividade será realizada no Salão de Eventos 

Apevo, rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de Votorantim. 

Informações (15) 3243-2410 ou 99655-1237 (Josuka).

Aulas com Wally
 

O professor Wellington Machado - Wally, continua 

ministrando as aulas de dança de salão na Apevo às terças-

feiras, das 20h às 22h. A aula é gratuita e voltada somente aos 

associados e dependentes da associação.

A atividade é realizada na rua Antônio Fernandes, 148 - 

Centro.

A partir do mês de fevereiro, as diárias da colônia de férias da 
Apevo, em Ilha Comprida, terão novos valores. O preço 
varia de acordo com o número de hospedes; se é o locatário 
é associado, convidado ou não associado e o período: finais 
de semana e datas comemorativas terão valores 
diferenciados.

A tabela completa com os valores está disponível no site da 
Apevo (www.apevo.br), na aba Parceiros - Colônias de 
Férias.
Também, a partir do dia 3 de fevereiro, estará aberta a 
agenda para os interessados em usufruir dias de descanso em 
lazer na praia no mês de março.
É necessário estar em dia com as mensalidades da Apevo e 
dar um sinal de 30% do valor total na hora da reserva. A 
associação fica na rua Antônio Fernandes, 50 - Centro de 
Votorantim. Informações (15) 3243-2410.

Sorteio para o Carnaval

No mês de janeiro, a associação sorteou seis apartamentos 
para os interessados em curtir o feriado de Carnaval na praia 
de Ilha Comprida, localizada no litoral sul de São Paulo. Até o 
final do mês passado, dois apartamentos estavam disponíveis 
para locação, que seria feita por ordem de chegada.

Diárias da colônia de férias em Ilha Comprida terão reajustes

Farmamed: 7 de fevereiro, das 8h às 14h
Drogasil: 11 de fevereiro, das 8h às 11h

Farma Ponte: 20 de fevereiro, das 8h às 11h

No dia 7, a ação será na Apevo e nos demais dias, na 
Umidade de Saúde. O atendimento é voltado apenas para 

associados e dependentes.

MANHÃS DE SAÚDE APEVO:

Fevereiro de 2020

Unidade de Saúde oferece 
descontos em serviços de estética

De 3 a 28 de fevereiro, a Unidade de Saúde Apevo estará 
com promoções na área da estética. A esteticista Maria 
Auxiliadora Baraúna e a massagista terapeuta Vera Lucia 
Gonsalves realizam os procedimentos.
O pacote mensal com quatro massagens custa R$ 50 e o 
combo massagem + limpeza de pele sai por R$ 80. Cada 
sessão de massagem custa R$ 40 e a limpeza de pele, R$ 85.
Os valores são para associados, não associados devem 
consultar os preços na Unidade de Saúde, que fica na rua 
Sebastião Lopes, 97 - Centro de Votorantim. Informações 
(15) 3353-9800.

Baile de Carnaval acontece dia 15 de fevereiro

Associado Benedito André também concorre à viagem

 Daniel Sentelhas, Josué Araujo e Eliseu Sentelhas

Apevo sorteou estadias para o Carnaval em janeiro

 Aulas de Inglês terão início em fevereiro e março


