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Polícia Civil apreende mais 
de 900 porções de drogas

Policiais Civis realizaram 
uma investigação onde 
obtiveram a informação que 
um indivíduo viria de São Paulo 
trazendo consigo drogas para a 
cidade de Itaberá. Página 04.

MP solicita que Prefeitura 
revogue decisão de manter 

comércio semiaberto
Estabelecimentos com atividade não essencial devem permanecer fechados completamente, 

inclusive sem recebimento de mensalidades ou entregas na porta.

Dra. Cintia Fadini, fonoaudióloga, é a pioneira na região em oferecer um 
ambiente totalmente voltado para tecnologias auditivas.

Conexão Auditiva: um novo 
conceito em aparelhos auditivos

Recém-inaugurado, o 
centro auditivo ‘Conexão 
Auditiva’ chega em 
Itapeva com um novo 
conceito em saúde au-
ditiva. É o pioneiro na 
região em trazer um 
ambiente exclusivo 
para suporte e tec-
nologias auditivas, como 
aparelhos auditivos, ba-
terias e sistemas de co-
nectividade.

De acordo com a 
fonoaudióloga Cintia Fa-
dini, a iniciativa partiu 
de uma conversa com 
todos os seus pacientes 
em um café realizado 
por ela para confra-
ternização. Página 04.

Nova Campina cadastra 
costureiras para confeccionar 

produtos de proteção ao Covid-19

Histórias da 
Quarentena:

“A Velha 
Guarda”

Página 02.

Saiba quem pode e como conseguir
o Auxílio Emergencial

Página 07.

Presidente da Câmara se 
afasta das reuniões do Comitê 
por divergências de opiniões
Os encontros para deliberar ações de enfrentamento ao Covid-19 aconteciam diariamente 

na Prefeitura de Itapeva com membros do Comitê. Confira na íntegra o comunicado de Oziel 
Pires ao prefeito Mário Tassinari e membros do Comitê.
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Munícipe não tinha histórico de doença pré-existente e tem menos de 60 anos.
Seus familiares também tem sintomas, estão em isolamento e passam bem. Página 07.
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A internet nos deu a 
oportunidade de conhecermos 
e também falar sobre muitas 
coisas que até então eram 
desconhecidas. É claro que cada 
um vê, interpreta ou acredita da 
forma que quer ou lhe interessa, 
mas que mudou nossas vidas 
isto mudou.

Apareceram os fakes que 
são pessoas ou grupos que 
vivem em função de criar a 
discórdia, denegrir imagens ou 
colocar pessoas e vidas em risco 
com mentiras e mais mentiras.

De repente pessoas de bem 
começaram a se achar donos 

da verdade e com potencial 
de informar a população, 
uns na ânsia de crescer 
em popularidade e outros 
realmente informar. Acontece 
que muitas notícias chegam 
de forma errada pela falta 
de profissionalismo e feeling 
no tocante a trabalhar com o 
jornalismo. Todos de certa forma 
podem ajudar ou atrapalhar o 
dia a dia de nossa gente e por 
isso é muito importante postar 
algo com muita coerência e 
responsabilidade, pois uma 
notícia falsa pode te levar até a 
prisão. Juízo.

Profissionalismo
O isolamento social que 

estamos vivenciando está 
trazendo à tona algumas 
postagens nas redes sociais, 
são verdadeiras histórias que 
remetem à melancolia do 
passado.

Nesta semana uma 
dessas história foi postada 
pelo personal trainer, 
Laerte Macedo. A postagem 
intitulada “A Velha Guarda”, 

trouxe fotos de ex-árbitros 
de futebol que de acordo com 
Laerte foram essenciais em 
sua carreira enquanto árbitro 
também.

Foram lembrados os ex-
árbitros de futebol de Itapeva, 
Rubens Leite, Luisão, Bom 
Cabelo, Justo Lara, Valdir 
Lara, Edui Pereira, Luciano 
Vasconcelos e Saponga.  Laerte 
conta que o começo da carreira 

apitou junto com a lenda da 
arbitragem itapevense Rubens 
Leite quando os jogos do futebol 
de salão ainda contavam com 
três árbitros apitando. 

Laerte lembrou ainda 
que apitou no Ginásio da 
CCE quando este ainda era 
descoberto, mas sempre com 
arquibancadas lotadas, algo 
que o fazia “tremer” pela 
inexperiência que aos poucos 

perdeu graças ao apoio dos 
árbitros já citados.

Por fim, Laerte mencionou 
o mais importante campeo-
nato de futebol de salão, o 
Região dos Minérios, criado 
pelo saudoso Carlinhos Sa-
ponga e disse que na sua 
opinião dois times eram 
imbatíveis na história do 
campeonato, Votorantim e 
CESP.

Histórias da Quarentena
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Recém-inaugurado, o centro 
auditivo ‘Conexão Auditiva’ 
chega em Itapeva com um novo 
conceito em saúde auditiva. 
É o pioneiro na região em 
trazer um ambiente exclusivo 
para suporte e tecnologias 
auditivas, como aparelhos 
auditivos, baterias e sistemas 
de conectividade.

De acordo com a 
fonoaudióloga Cintia Fadini, 
a iniciativa partiu de uma 
conversa com todos os seus 
pacientes em um café realizado 
por ela para confraternização. 
“O engraçado é que nós 
denominamos este evento 
(café), na época, de conexão 
auditiva, porque eu realmente 

acredito nesse contexto 
de conectar pessoas”. Para 
a doutora, a reabilitação 
auditiva vai muito além do 
atendimento clínico. “Eu 
recebo frequentemente 
pacientes com dificuldades em 
manusear o aparelho auditivo, 
por exemplo, isso me chamou 
a atenção para que o suporte 
pudesse ser algo concreto, para 
que eles tenham um local com 
toda a estrutura necessária”, 
disse.

Atualmente, a fonoau-
dióloga possui duas unidades 
da Conexão Auditiva, uma 
em Itapeva, localizada à Rua 
Santana, nº 403, Vila Santana, 
e mais uma em São Paulo, 

capital, na Vila Mariana.
“A estrutura que oferecemos 

é voltada totalmente para 
pacientes com perda auditiva, 
com queixas de zumbido e que 
buscam por tecnologias para 
melhorar a qualidade de vida”, 
ressaltou.

O centro auditivo trabalha 
hoje com diversas marcas de 
aparelhos auditivos para que 
paciente possa ter opções de 
tecnologia do mundo inteiro à 
sua disposição.

Para a Dra. Cintia, o espaço 
é um sonho que se tornou 
realidade após o contato 
direto com seus pacientes 
no evento. “Eu queria ter um 
espaço para trabalhar não 
somente no atendimento 
clínico, mas também na parte 
de orientação e recebe los 
para um café. Para isso, estou 
de portas abertas para que os 
pacientes conheçam o local e 
busquem boas tecnologias e o 
atendimento diferenciado no 
acompanhamento”, ressaltou.

Para agendar um horário, 
basta entrar em contato pelo 
telefone (15) 3522-2030 ou pelo 
WhatsApp (15) 99807-0325.

Segundo a Dra., alguns 
pacientes tem receio com o 
uso de aparelho auditivo por 
achar que não conseguirão se 
adaptar, por isso o consultório 
oferece o programa de 
acompanhamento. “Todos os 
pacientes que adquirem um 
aparelho auditivo ficam em 

Conexão Auditiva: um novo conceito em aparelhos 
auditivos chega em Itapeva

Dra. Cintia Fadini, fonoaudióloga, é a pioneira na região em oferecer um ambiente totalmente voltado para tecnologias auditivas.

acompanhamento comigo 
na clínica, onde eu oriento, 
reprogramo, faço as ações 
necessárias para que ele possa 
conviver com o aparelho 
da maneira mais natural 
possível”, explicou.

Neste momento difícil 
que estamos enfrentando 
em relação ao combate do 
Coronavírus, a Dra. Cintia 
Fadini oferece atendimentos 
online para alguns tipos 
de aparelhos, os quais ela 
pode reprogramar por tele 
atendimento. Há também a 
opção de agendar uma consulta 
em casos emergenciais para 
o acompanhamento e/ou 
manutenção de aparelhos.

Policiais Civis realizaram 
uma investigação onde 
obtiveram a informação que 
um indivíduo viria de São 
Paulo trazendo consigo drogas 
para a cidade de Itaberá.

Na tarde desta quinta-feira 
(09), os Policias de Itaberá com 
o apoio da DISE - Delegacia 
de Investigações Sobre 
Entorpecentes, realizaram 
uma operação na rodovia e por 
volta das 17h40 abordaram um 
carro vinculado ao aplicativo 
Uber, no qual havia um 
passageiro que trazia consigo 
948 porções de cocaína 505 
gramas de crack.

O indivíduo que é de São 
Paulo ficou em silêncio ao ser 
questionado e recebeu voz de 
prisão em flagrante.

Os policiais civis lembram 

a população que o crime do 
tráfico pode ser denunciado 
através do WhatsApp, através 

do seguinte número (15) 
99755-5136 e a denúncia fica 
em sigilo.

Polícia Civil apreende mais 
de 900 porções de drogas

ITABERÁ



Exercício Físico e Saúde

Anderson Gregorio Joaquim 
Fanpage: facebook.com/ - Prof.

AndersonGregorio
Formado em Educação 

Física e Esportes pela EEFERP 
- USP

Possui Licenciatura Plena em Edu-
cação Física pela UNAERP

Exercício melhora qualidade de vida 
e imagem corporal de mulheres com 
incontinência urinária

www.jornalitanews.com.brITA NEWS 510 de Abril de 2020

Qualquer perda involun-
tária de urina é considerada 
de Incontinência Urinária 
(IU). Ocorre mais em mulheres 
e o tipo mais comum é a IU 
de esforço, que pode advir 
do exercício, espirros, tosse 
ou de mudanças hormonais, 
anatômicas, consequência 
de partos e gestações, que 
enfraquecem os músculos do 
períneo.

Estima-se que a IU se 
apresenta em mais de 200 
milhões de pessoas no mundo, 
atingindo ~1 em cada 4 
mulheres entre 30 e 60 anos 
de idade. Presume-se que a 
IU ocorra em atividades de 
alto impacto, como ginástica, 
corrida, basquetebol e 
handebol, mas não há 
consenso nisto.

A IU afeta negativamente 
a qualidade de vida das 
mulheres, pois, pode levar 
a distúrbios do humor 
(depressão e ansiedade). Em 
adição, pode gerar síndrome 
do pânico, medo, vergonha, 
isolamento social, irritação, 
dores psicogênicas, piora da 
autoestima, autoconceito e 
distorção da imagem corporal.

Sendo assim, Caetano 
e colaboradores (2009) 
investigaram se a prática 
de exercícios aeróbio, de 
força geral e especifica para 
assoalho pélvico, flexibilidade, 
jogos e brincadeiras, afetaria 
a qualidade de vida e imagem 
corporal de mulheres (~52 
anos) com e sem episódios de 
IU.

Elas treinaram 2x na 
semana por 4 meses. 
Para o assoalho pélvico, 
foram executadas ~40-50 
contrações totais com séries 
de 8 a 12 repetições lentas e 
rápidas, com cada contração 
progredindo de 5 a 10 
segundos em isometria.

Como resultados, das 37 
mulheres ~57% se queixaram 
de perda de urina. As causas 
apontadas foram: 71% 
noctúria (levantar a noite para 
urinar), 50% ir ao banheiro 
muitas vezes e 29% de perda 
de urina durante esforços 
físicos.

Todas as mulheres com 
ou sem IU, melhoraram 
a qualidade de vida após 
treinamento. Aquelas com IU, 
relataram menores impactos 

da IU e melhoraram mais a 
percepção geral de saúde, 
limitações físicas, relações 
pessoais, sono e disposição. 
Não se observou mudanças na 
emoção e limitações sociais.

Analisando todas as 
mulheres, não se observou 
alterações na preocupação 
com a aparência. Entretanto, 
aquelas com IU aumentaram 
a satisfação corporal, pois 
escolheram uma silhueta mais 
magra. De forma interessante, 
o número de partes do corpo 
menos apreciada ou que 
sentiam dores e sensações 
desagradáveis, reduziu após 
treinamento.

Em relatos do dia a dia, 
as mulheres passaram a 
usar roupas mais apertadas, 
coloridas e se olhavam mais 
no espelho. Em depoimentos, 
muitas revelaram que após 
o treinamento, viveram 
mais experiências corporais 
significativas, como a 
sexualidade e relacionamento 
mais prazeroso com o 
parceiro. Por isso mulheres, 
não vacilem, não reclamem, 
não percam tempo! Vá, façam 
o melhor e sejam mais felizes!

Apesar da proibição do 
funcionamento do comércio 
com atividade não essencial, 
alguns comerciantes arruma-
ram um jeito de manter 
pelo menos parte de seus 
serviços, mantendo caixa 
para recebimento das contas. 
O que no início parecia 
ser uma saída alternativa 
para abrandar os efeitos da 
quarentena, acabou virando 
motivo de preocupação das 
autoridades, pois muitos 
desses comércios acabaram 
registando acúmulo de 
pessoas em seu perímetro.

Diante da situação o 
Ministério Público solicitou 
ao Poder Executivo que 
revogasse a decisão que 
permitia a semiabertura dos 

comércios pata recebimento 
de carnês. O pedido foi acatado 
pelo prefeito municipal que 
comunicou os comerciantes 
que o comércio considerado 

não essencial deverá manter 
as portas fechadas sem 
qualquer tipo de atendimento, 
sendo permitido somente o 
atendimento Delivery.

Comércio com atividade não 
essencial deve permanecer 

fechado completamente
A quarentena imposta pelo poder municipal em Itapeva

ganhou um reforço de peso nesta semana.
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A Prefeitura Municipal 
de Nova Campina através 
da Secretaria de Saúde está 
cadastrando costureiras volun-
tárias para ajudar na confecção 
de aventais, toucas e máscaras, 
para serem usados no combate 
ao COVID-19, Coronavírus.

A secretaria irá ceder o 

mate-rial e as costureiras ca-
dastradas poderão optar por 
costurar na sede do Fundo 
Social de Solidariedade ou em 
casa. As interessadas deverão 
entrar em contato pelos 
telefones (15) 3535-1133 ou 
(15) 99653-2090.

Segundo o secretário de saú-

de Junior, o material produzido 
será utilizado por profissionais 
da saúde, pacientes com casos 
suspeitos e pessoas do grupo 
de risco.

Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura Municipal de Nova 

Campina.

Secretaria de Saúde está 
cadastrando costureiras 

voluntárias

Excelentíssimo Senhor Pre-
feito Municipal,

Ilustríssimos Membros 
do Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento de Crise pelo 
Novo Coronavírus,

Venho através da presen-
te carta agradecer pela opor-
tunidade de ter participado 
das reuniões e comunicar meu 
afastamento dos trabalhos do 
Comitê.

Acreditando ser importante 
o envolvimento da Câmara 
Municipal nas decisões rela-
cionadas a este momento tão 
delicado que enfrentamos, 
desde 20/04/2020, quando fui 
convidado informalmente pelo 
Senhor Prefeito Municipal a 
participar dos encontros, tenho 
comparecido rigorosamente 
das reuniões agendadas, 
esforçando-me para contribuir 
e buscar os melhores caminhos 
para que nossa cidade supere as 
adversidades que se apresentam 
e que ainda virão.

Embora na data de ontem 

tenha tomado conhecimento de 
que não tinha direito à voto nas 
decisões, acredito ter sido de 
grande valia minha participação 
enquanto representante do 
Legislativo, ainda que como 
opinante.

O trabalho do Comitê 
tem sido sério e relevante, 
imprescindível para o 
enfrentamento desta crise.

No momento enfrentamos 
a fase mais delicada da 
Pandemia em Itapeva, com a 
confirmação do primeiro caso 
de COVID-19, e a intimação na 
Ação Civil Pública proposta pelo 
Ministério Público para que o 
Município cumpra o Decreto 
Estadual nº 64.881/2020. 

Apesar do sério trabalho 
do Comitê e deste contexto 
de estatísticas concretas, 
por decisão monocrática, o 
município iniciou um caminho 
que começa a distanciar-se das 
medidas recomendadas pelas 
autoridades de saúde, que 
entendem o distanciamento 

social como imprescindível 
para o sucesso das medidas.

Por esta razão, ao discordar 
da medida que contradiz as 
orientações dos especialistas na 
área, reitero o agradecimento 
pela oportunidade acompanhar 
as reuniões até a presente data, 
mas comunico que deixarei de 
participar formalmente dos 
trabalhos do Comitê.

Esclareço, contudo, que 
permaneço à total disposição 
para o que for necessário 
quanto à adoção de medidas 
coerentes e responsáveis.

Mais uma vez parabenizo 
os membros pelos trabalhos 
realizados com toda serenidade 
e competência.

Estarei sempre à disposição 
para buscar o que é melhor para 
a população de nossa cidade, 
pensando sempre no coletivo e 
no que mais importa: a saúde e 
a vida de cada munícipe.

OZIEL PIRES DE MORAES
PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ITAPEVA

Presidente da Câmara se 
afasta das reuniões do Comitê 
por divergências de opiniões
Os encontros para deliberar ações de enfrentamento ao Covid-19 aconteciam diariamente 

na Prefeitura de Itapeva com membros do Comitê. Confira na íntegra o comunicado de Oziel 
Pires ao prefeito Mário Tassinari e membros do Comitê.

Itapeva tem o 
primeiro caso positivo 

para Covid-19

BOLETIM Nº 27 – 09/04/2020
Na quarta-feira, dia 8, 

a Prefeitura Municipal de 
Itapeva, por meio da Secretaria 
de Saúde, divulgou o primeiro 
caso positivo para Coronavírus 
em Itapeva. O paciente está em 
isolamento domiciliar.

Desde o início da pandemia, 
o município notificou 202 
casos suspeitos de Covid-19, 
sendo que destes, 81 ainda 
estão em acompanhamento (78 
domiciliar e 2 no hospital, um 
estável e outro grave).

Cinco óbitos ainda são 
considerados suspeitos, pois 
aguardam resultado e dois 
óbitos foram descartados, 
além de 21 casos que também 
tiveram teste negativo. 93 
pacientes já tiveram curas da 
síndrome gripal, por melhora 
clínica.

Observação: os casos des-
cartados incluem-se nos casos 
suspeitos, de acordo com as 
normas de vigilância sanitária.

Deliberações diárias:
1) Campanhas de cons-

cientização da população
O Comitê delibera por 

intensificar ações de cons-
cientização da população, atra-
vés de carros de som e rádios 
locais, pois tem sido um meio 

eficaz de levar informação aos 
munícipes. Ainda mais agora, 
neste momento, em que se há 
caso confirmado de paciente 
com Covid-19.

2) Ofício do presidente da 
Câmara informando que não 
participará mais das reuniões 
do Comitê.

Em decorrência de divergir 
em alguns pontos adotados 
pelo município o vereador in-
formou que se afastará das 
reuniões, contudo, se colocou 
à disposição para colaborar 
neste momento de pandemia.

O Comitê agradece a 
participação do presidente do 

Legislativo pelo período em 
que participou das reuniões.

3) Composição do Comitê 
Local

Os membros são secretários 
municipais de áreas distintas, 
os quais de forma integrada 
buscam dar concretude às 
normas das autoridades sani-
tárias federais e estaduais. 
Alguns munícipes têm ques-
tionado a ausência de um 
médico entre seus membros, 
mas é necessário frisar que 
estão sendo seguidos os 
critérios da OMS, Ministério da 
Saúde e Governo do Estado de 
São Paulo.

O teste foi realizado em laboratório credenciado,
não necessitando de contraprova

O Auxílio Emergencial, 
criado pela Lei n. 13.982/2020, 
tem por objetivo minimizar 
os impactos econômicos do 
trabalhador causado pelo do 
Covid-19. Embora os números 
chamem atenção em meio aos 
dias tão difíceis que estamos 
enfrentando, nem todos 
sabem ainda como conquistar 
o benefício. Desta forma, o Ita 
News procurou o advogado Dr. 
Nickson Ferreira para explicar 
quem pode se cadastrar e de 
que maneira deve solicitar o 
auxílio. Confira:

IN - Quem pode ser bene-
ficiário do auxílio?

Dr. Nickson - Trabalhador 

informal, autônomo, intermi-
tente, MEI e desempregado. 

Lembrando que as mães 
solteiras e chefe de família 
poderão receber R$ 1.200,00.

IN - Qual o valor receberá 
se o cadastro for aceito pelo 
Governo?

Dr. Nickson - O valor do 
benefício é entre R$ 600,00 
por pessoa e somando até R$ 
1.200,00 por família.

IN - Quais são os requisitos 
para se enquadrar?

Dr. Nickson - Ter 18 anos 
idade, não ter emprego 
formal, não receber benefício 
previdenciário ou BPC, 
seguro-desemprego, exceto 

bolsa família, e não ter 
recebido no ano de 2018 
rendimentos acima de R$ 
28.559,70.

IN - Como solicitar o 
auxílio?

Dr. Nickson – O cidadão 
deverá baixar o aplicativo 
“Caixa|Auxílio Emergencial” 
em seu celular, sendo sistema 
Android ou IOS, e preencher 
as informações exigidas (como 
nas imagens abaixo). Também 
poderá solicitar pelo site: 
www.auxilio.caixa.gov.br.

Em alguns casos, irá exigir 
os documentos do cônjuge e 
dos outros familiares para 
comprovação de renda.

Saiba quem pode e 
como conseguir o 
Auxílio Emergencial
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