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Um, dois, três... 15 premia-
dos! Os números só au-
mentam e a fama de pé 

quente também. A loja Tayla Va-
riedades, existente há quase três 
anos, começou a vender as cartelas 
do Hiper Saúde Bauru, onde diver-
sos prêmios são sorteados sema-
nalmente, em apoio ao Hospital 
do Câncer de Bauru. Porém, Tayla e 
seu marido Paulo não imaginavam 
que o ‘boom’ que a loja teria após 

tantos premiados. Foram carros e 
muitos valores em dinheiro para 
os sortudos de Itapeva que adqui-
riram suas cartelas no ponto de 
venda ‘pé quente’.

Em entrevista, Tayla contou 
sobre o início de sua loja e a ex-
pansão para a segunda unidade, 
além de comentar sobre a fama 
de sorte grande. Confira:

IN - Quando iniciou a Tayla 
Variedades? Em que ano?

Tayla Variedades: o ponto de 
venda pé quente do Hiper Saúde

mos vontade de ter muitas ou-
tras opções para eles, ou se Deus 
quiser uma terceira loja. 

IN - Como surgiu a fama “pé 
quente” nos sorteios do Hiper 
Saúde? Quantas pessoas já foram 
contempladas comprando bilhete 
na Tayla? Quais foram os prêmios?

Tayla - A fama do Pé Quen-
te do Hiper Saúde surgiu desde 
o nosso primeiro contemplado, 
mais claro que depois do terceiro, 
quarto prêmio ficou ainda maior. 
Em nossas lojas temos o total de 
15 contemplados, são eles:

1• PRÊMIO: Hilux no valor 
de R$ 113.000,00. Ganhador: José 
Antônio Gregório. 

2• PRÊMIO: Mobi no valor de 
R$ 34.500,00. Ganhadora: Ellis 
Regina.

3• PRÊMIO: HB20 no valor de 
R$ 45.000,00. Ganhadora Bárba-
ra Endo Rinaldi Silva (dividiu em 
7 ganhadores).

4• PRÊMIO: Giro da Sorte no 
valor de 2.000,00. Ganhador: Ru-
bens Fabri dos Santos.

5• PRÊMIO: Giro da Sorte no 

valor de 5.000,00. Ganhador: Luís 
Felipe de Freitas Neto.

6• PRÊMIO: Tracker no valor 
de 92.000,00. Ganhador: Sabrina 
dos Santos Leme (dividiu em 3 
ganhadores).

7• PRÊMIO: Prêmio no valor 
de 10.000,00. Ganhadora: Wilma 
Aparecida Smocowicz.

8• PRÊMIO: Giro da sorte no 
valor 3.000,00. Ganhador: Ageu 
Andrade de Lima Júnior.

9• PRÊMIO: Ônix no valor de 
45.000,00. Ganhadora: Olivia Ta-
vares de Oliveira. 

10• PRÊMIO: Giro da sorte no 
valor de 2.000,00 Ganhadora: Re-

nata Cristiane Fernandes Vieira.
11• PRÊMIO: Giro da sorte 

no valor de 3.000,00. Ganhadora: 
Tayla Siqueira Ferreira.

12• PRÊMIO: Giro da sorte 
no valor de 5.000,00. Ganhador: 
Paulo Sérgio Simões.

13• PRÊMIO: Giro da sorte 
no valor de 5.000,00. Ganhador: 
Daniel Ferreira de Lima.

14• PRÊMIO: Giro da sorte 
no valor de 3.000,00. Ganhadora: 
Sandra Cristina Ferreira de Al-
meida Fogaça.

15• PRÊMIO: Giro da sorte 
no valor de 10.000.00. Ganhador: 
João de Mil Siqueira.

Tayla - Iniciamos em novem-
bro de 2016, eu e meu esposo 
Paulo, juntos decidimos abrir 
uma loja onde tivesse de tudo 
um pouco em questão de presen-
tes e eletrônicos, viajamos juntos 
fazer a nossa primeira compra, 
com medo se iria dar certo, mas 
graças a Deus deu. 

IN - Qual o público alvo? O 
que o cliente encontra na Tayla?

Tayla - Não temos público alvo, 
pois atendemos todas as idades, 
desde crianças até idosos, temos 
brinquedos, acessórios femininos 
e masculinos, maquiagens, perfu-
mes, eletrônicos em geral, tenta-
mos ter um grande leque de op-
ções para os nossos clientes.

IN - Qual o diferencial da loja?
Tayla - Prezamos sempre pelo 

bom atendimento, fazemos o pos-
sível para o cliente se sentir bem. 

IN - Onde pretende chegar? A 
Tayla está em expansão?

Tayla - Gostaríamos de ex-
pandir a nossa loja, ampliá-la 
mais ainda em espaço e opções 
que temos para os clientes, te-
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A Santa Casa de Itapeva está 
entre os hospitais filan-
trópicos escolhidos para 

participar do projeto “Melhoria 
do Sistema de Gestão dos Hos-
pitais SUS”, desenvolvido pelo 
Ministério da Saúde em parceria 
com o Hospital Albert Einstein. A 
iniciativa faz parte do Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional do SUS (PROADI-
-SUS), que visa definir e implan-
tar ações, entre elas; melhorias 
na gestão, redução e prevenção 
dos riscos e agravos à saúde e na 
qualificação do atendimento da 
população.

ETAPAS DO PROJETO 
O projeto já está em 

Santa Casa de Itapeva participa de 
programa de gestão do hospital Albert Einstein

andamento e será desenvolvido 
em duas etapas: a primeira, já 
concluída, foi realizada via con-
ferência entre os consultores 
do hospital Albert Einstein e os 
diretores da Santa Casa de Ita-
peva, com finalidade de identi-
ficar as maiores dificuldades 
enfrentadas pela Instituição. 
Após o diagnóstico ficou deci-
dido que a consultoria atuará 
na análise do tempo médio de 
permanência do paciente no 
leito de UTI.

A segunda etapa está acon-
tecendo nesta semana, com a 
presença de um consultor es-
pecialista do Einstein, que está 
acompanhando o dia a dia do 

hospital com foco na gestão da 
UTI Adulto. A partir daí, será 
construído um plano de ação 
monitorado, com os indicado-

res analisados pelo consultor, 
que traz como pilar a gestão 
aplicada no hospital Albert 
Einstein.

PROADI-SUS
Desenvolvido para colabo-

rar com o fortalecimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
o Programa de Apoio ao De-
senvolvimento Institucional 
do Sistema Único de Saúde 
(PROADI-SUS) é financiado 
com recursos de isenção fis-
cal, concedida aos hospitais 
filantrópicos, com excelência 
reconhecida pelo Ministério 
da Saúde. O Programa visa 
promover a melhoria das con-
dições de saúde da população. 
O programa é fundamentado 
na expertise dos Hospitais de 
Excelência e atua nas áreas de 
capacitação, incorporação de 

tecnologia, pesquisa e gestão 
em serviços de saúde.

De acordo com o superin-
tendente da Santa Casa de Ita-
peva, Aristeu de Almeida Ca-
margo Filho, fazer parte desse 
programa qualifica a Insti-
tuição com um diferencial de 
gestão sob a expertise de um 
programa que nos agregará 
muito valor. “Estamos sempre 
abertos ao aperfeiçoamento 
da Instituição. Esse projeto irá 
apontar nossos pontos fortes 
e fracos. Certamente iremos 
nos engajar para corrigir as 
diversidades apontadas, bus-
cando sempre a excelência”, 
concluiu.
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Rusty Friends

Bar São Paulo
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Carlos Miranda, tenente 
Coronel da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, 

do Policiamento Rodoviário, o 
ator do seriado “O Vigilante Ro-
doviário” foi homenageado em 
Itapeva.

O pioneiro seriado brasi-
leiro foi criado e dirigido pelo 
cineasta Ary Fernandes e teve 
como produtor técnico Alfredo 
Palácios, sendo exibido na dé-
cada de 1960 pela TV Tupi. Ary 
Fernandes também é o compo-
sitor da canção tema de abertu-
ra da série, intitulada Canção 
do Vigilante Rodoviário.

Desde criança, Fernandes 
sentia falta de um herói 100% 
brasileiro. A criação da série 
foi a realização deste antigo 
sonho. A escolha do tema foi 
a admiração que ele próprio 
nutria pela Polícia Rodoviária e 
pela simpatia que a população 
sentia por este órgão.

Ator de ‘O Vigilante Rodoviário’ 
fala sobre suas experiências na TV

Carlos Miranda foi homenageado na Câmara de Itapeva e participou de evento comemorativo ao aniversário do Batalhão da PM

O Vigilante Rosovíario foi ao 
ar pela primeira vez em março 
de 1961, na Tupi Canal 4 numa 
(4ª) quarta-feira, às 20h05 após 
o telejornal Repórter Esso, e pa-
trocinado pela Nestlé do Brasil. 
Em 1967, foi novamente reexi-
bido pela Tupi. Durante a déca-
da de 1970 a série foi reexibida 
pela Globo. Até então, a Rede 
Globo (TV aberta) era a única 
emissora que havia reprisado a 
série além da Tupi.

No total foram 38 episó-
dios, nos quais os personagens 
Inspetor Carlos, interpretado 
por Carlos Miranda, e seu cão 
Lobo, lutavam contra o crime, a 
bordo de uma motocicleta Har-
ley-Davidson 1952 ou de um 
Simca Chambord 1959, na altu-
ra do km 38 da Rodovia Anhan-
guera onde a maior parte dos 
episódios foi filmado devido ao 
clima que se apresenta ensola-
rado grande parte do ano, fator 

fundamental para as filmagens 
externas.

Coronel Carlos Miranda con-
versou com nossa equipe sobre 
suas experiências no meio artís-
tico. Confira:

IN- Coronel, conte um pouco 
do senhor?

Carlos- Eu sou o primeiro 
herói da televisão brasileira, 
no filme O Vigilante Rodoviá-
rio, porque na época só tinha 
programas estrangeiros na te-
levisão. Eu, Alfredo Palácio e Ari 
Fernandes começamos a pen-
sar em alguma coisa brasileira 
para a nossa televisão. Porque 
Chatobrian quando trouxe a 
televisão não tinha programa 
nacional falando da nossa terra, 
do Brasil, da Polícia Rodoviária. 
Foi a maior audiência da TV Tupi, 
que chamamos hoje de falecida, 
porque foi uma grande novidade 
em toda a América Latina. Um 
ator oriundo do teatro popular 
do Sesi fazendo o papel do pri-
meiro herói brasileiro, Vigilante 
Rodoviário. Tivemos 68% de au-
diência e até hoje não foi que-
brado mesmo tendo as grandes 
novelas que a Globo faz.

Quero deixar um abraço 
para Itapeva porque eu coman-
dei Itapetininga e é uma região 
maravilhosa do Estado de São 
Paulo. E que continue na nossa 
Itapetininga, Itapeva, Itararé 
com grande desenvolvimento e 
progresso.

IN- Coronel, que ano foi esse 
filme?

Carlos- Eu faço cinema há 
74 anos.  A televisão só tem 69 

anos, no Brasil. E não tinha ne-
nhuma programação brasilei-
ra, e nós lançamos Rosa Maria 
Murtinho, Fúlvio Stefanini, Juca 
Chaves, Milton Gonçalvez, Ste-
nio Garcia, começaram comigo. 
O Ari Fontora em Curitiba foi o 
primeiro ator da Globo a parti-
cipar do Vigilante Rodoviário, 
prestigiando essa iniciativa que 
o Ari Fernandes criou a laços 
desde a produção o Primeiro 
Herói da Televisão Brasileira. 
Até hoje é exibido no canal Bra-
sil, na Net, só não sei o horá-
rio porque eu viajo muito, sou 
vice-presidente do automóvel 
clube, eu não tenho tempo de 
ver televisão. Mas até hoje é 
exibido o vigilante rodoviário.

IN- Como o senhor vê a tele-
visão de 70 anos atrás e a tele-
visão de hoje?  

Carlos- Antigamente só o 
talento, a criatividade e princi-
palmente cultura é que manda-
vam na televisão. Hoje o IBOPE 
manda na televisão e não inte-
ressa o enredo de uma novela o 
que interessa é os pontos que 
ela dá. Eu sou do tempo que 
não tinha gênero e essas coisas 
todas modernistas. Nós fize-
mos culturalmente uma série 
para a televisão do Brasil para 
os brasileiros.

IN-  O senhor acha que hoje 
o nível que a televisão se en-
contra influência os jovens?

Carlos- Olha quem sou eu 

para dar uma opinião verdadei-
ra, mas a televisão hoje dese-
duca mais do que educa o povo 
brasileiro.

IN- Deixe uma mensagem 
para a população de Itapeva?

Carlos- Eu amo essa área 
do Estado de São Paulo porque 
quando eu comandei Itapeti-
ninga até Itapeva que conside-
ro uma das grandes cidades do 
Estado de São Paulo quero dei-
xar um grande abraço e depois 
de muitos anos estou sendo ho-
menageado pela Câmara e pelo 
54º. IBPMI trabalho que marca 
a evolução do teatro, do cinema 
e principalmente da televisão 
brasileira. Muito obrigado e um 
abraço Itapeva.

No sábado, dia 31 de agosto 
a jovem Laura de Souza Teixeira 
de 11 anos, esteve nos estúdios 
do SBT para participar das gra-
vações da novela “As Aventuras 
de Poliana”.

Laura que é de Itapeva, par-
ticipou no papel de figurante 
graças ao empenho dos agen-
tes, Marcelo (Agência Trade) e 
Ewaldo (Agência Black Moldes).

Assim como toda garota de 
idade, Laura realizou o sonho 
de estar pertinho de ídolos da 
TV e participar das gravações 
de uma novela.  A jovem que 
sonha com o mundo da pas-
sarela agora diz ter certeza do 
que realmente deseja, ser atriz 
e modelo. 

Laura conta que a experiên-
cia foi uma mistura de emoções 
e encantamento, pois foi tratada 

Itapevense participa 
de novela do SBT

com muito carinho e atenção.”Eu 
só tenho que agradecer a Deus, 
primeiramente, minha família,  
ao Marcelo (agência Trade), ao 
Ewaldo e Junior (agência Black 
Models) e todos da equipe da 

novela “As aventuras de Poliana” 
envolvidos nesse dia mega espe-
cial, pela realização de um sonho 
e a oportunidade maravilhosa, 
Deus abençoe a todos”, disse 
Laura.
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No próximo domingo, dia 
8, irá acontecer um show com 
a participação da Lira Itapeven-
se. O evento irá acontecer na 
Praça Carlos Flávio Vasconce-
los, no Parque São Jorge, com 
a programação Lira na Praça, a 
partir das 10h30, onde toda a 
população de Itapeva está con-
vidada a participar.

Lira Itapevense na Praça 
Carlos Flávio Vasconcelos

Seguindo a programação 
das festividades dos 250 
anos de Itapeva, na manhã 

de terça-feira, dia 3, no Ginásio 
da SEMJEL na Vila Isabel, foi 
realizada a abertura das visita-
ções ao Observatório Astronô-
mico Móvel - 250 Estrelas para 
Itapeva. 

Com o objetivo de refletir 
sobre os principais temas das 
Ciências da Natureza e desper-
tar a curiosidade dos educan-
dos pelo conhecimento do uni-
verso astronômico, o Planetário 
Móvel faz uma abordagem in-
terativa destacando a impor-

250 Estrelas para Itapeva (Planetário) 
tância da água, das diferentes 
estações climáticas, preserva-
ção ambiental, identificação de 
estrelas, constelações, satélites, 
planetas, além da mitologia 
grega e nórdica.

No período de 03 a 12 de se-
tembro participarão das apre-
sentações mais de 1.200 alunos 
do sistema municipal, contem-
plando todas as turmas de 9º 
ano do Ensino Fundamental II.

Nos dias 07 e 08 de setem-
bro (sábado e domingo), a par-
tir das 9h, o Observatório esta-
rá aberto à população em geral 
com oito sessões por dia.

No dia 7 de Setembro o Des-
file Cívico da Independência 
do Brasil irá acontecer a partir 
das 9h30 horas, onde terá seu 
início em frente à Igreja Presbi-
teriana Central na Avenida Acá-
cio Piedade. 

O evento terá como mestre 
de cerimônia o professor Anto-
nio Alexandre e contará com as 
participações das Corporações 
da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, Guarda Civil Mu-
nicipal, Corpo de Bombeiros, 

Ordem DeMolay, Grupo de Es-
coteiros BOIPEVA e alunos da 
Educação Infantil do Sistema 
Municipal de Ensino. Toda po-
pulação está convidada.

Abaixo segue o roteiro do 
Desfile:

Desfile Cívico do 
dia 7 de Setembro

Aplicativo Rode e Ganhe 
já se consolida em Itapeva

Após a polêmica sobre o uso 
de transporte por aplicativo em 
Itapeva e as medidas políticas 
para regulamentação do mes-
mo no município, uma das em-
presas que já está estabelecida 
na cidade é o aplicativo Rode e 
Ganhe.

O criador do Rode e Ganhe, 
Ivo Peron Debona, conta que o 
aplicativo é uma empresa que 
visa inovações tecnológicas. De 
acordo com Ivo o Rode e Ganhe 
se baseou em pontos funda-
mentais como, diminuir o custo 
do transporte para as pessoas 
se locomoverem dentro das 
grandes e pequenas cidades, 
proporcionar para o motorista 
uma forma dele ganhar mais 
dos que os aplicativos comuns 
hoje ganham e a fundamental 
que é gerar receita e renda. 
“Tudo isso foi usado dentro de 
uma só plataforma. As vezes 
as pessoas falam então a Rode 
ganhe é só um aplicativo? Não, 
ela é uma plataforma onde as 
pessoas conseguem gerar recei-
ta e renda”, diz Ivo.

O representante do aplicati-
vo ainda explicou como o Rode 
e Ganhe pode gerar uma renda 
diferenciada. “O motorista de 
aplicativo usa a nossa plata-
forma para fazer corrida como 
motorista, mas ele também usa 

nossa plataforma para formar 
uma carteira dele de clientes 
e esse é o grande diferencial, a 
partir da hora que o motorista 
cadastrar os clientes dele, sem-
pre que aqueles clientes anda-
rem com ele ou com outro mo-
torista dentro do aplicativo ele 
ganha”, explicou.

Ivo explicou ainda que até 
mesmo os passageiros podem 
ganhar com o aplicativo, seja 
em desconto em alguma corri-
da ou até mesmo em dinheiro. 
“Todas as pessoas que usam 
bastante o aplicativo, elas po-
dem ser divulgadoras, elas ga-
nham para isso, então quando 
você usa a Rode Ganhe e come-
ça a indicar os amigos, paren-
tes, divulga nas redes sociais, 
as pessoas comuns também co-
meçam a formar uma carteira, 
e ganham com isso, começam 

a terem renda com isso e essa 
renda pode ser usada para o 
próprio aplicativo onde ganha-
-se bônus e esses bônus pode 
ser sacado em dinheiro para a 
sua conta bancária”, conta.

A Rode Ganhe é um projeto 
que foi desenvolvido em um 
ano e meio, e iniciou no dia 21 
de março de 2019, na cidade de 
Lodrina, onde é a sede.

Ivo ainda conta que hoje o 
aplicativo já está com o supor-
te necessário para atender a 
demanda itapevense, pois no 
começo por se tratar de uma 
novidade não havia motoristas 
suficientes, porém agora com o 
aplicativo já conhecido e com a 
regulamentação dos transpor-
tes via aplicativo a situação 
mudou. “No começo nós não 
tínhamos motoristas suficien-
tes, então logicamente era 
difícil, por exemplo, a própria 
UBER quando ela começou 
o povo tinha dificuldade de 
achar motorista, em Itape-
va começou há pouquíssimo 
tempo, agora estamos come-
çando a ter motoristas e prin-
cipalmente a gente respeita 
a questão de regulamentação 
como o município não tinha 
uma regulamentação nós vie-
mos muito tímido para cá, hoje 
não, pessoas que estavam de-
sempregados, ou fazendo uma 
renda extra começaram a usar 
o aplicativo dentro de tudo isso 
ganha o passageiro, motorista, 
e principalmente ganha o mu-
nicípio. Gostaria de agradecer 
ao prefeito da cidade, aos ve-
readores que entenderam que 
a inovação precisa ser recebida 
também”, finalizou.
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A Escola Municipal Luiz 
Gonzaga Dias Monteiro reali-
zou, no dia 30 de agosto, o seu 
IV Café Literário.

O evento foi orientado pela 
diretora Geni Muzel e comanda-
do pela coordenadora Carmem 
Rosica com o tema: “AMOR: É o 
resumo do infinito, é o laço en-
tre dois corações, é um sorriso 
frouxo demais, é quando a gen-
te escuta o mundo inteiro no 
silêncio de alguém, é ópio do 
coração, é um, cafuné bem-fei-
to, é encontrar um lar em outro 
peito”.

Neste ano, o tema do IV Café 
Literário da EMLG foi o AMOR. 
Poemas, músicas e danças fo-
ram apresentadas por alunos, 
professores, funcionários e con-
vidados. 

No roteiro do espetáculo 

IV Café Literário na 
E. M. Luiz Gonzaga

se fizeram presentes Pixingui-
nha, Celly Campello, Sucessos 
do cinema dos anos 80, José de 
Alencar, Chico Buarque, Drum-
mond, Camões, Legião Urbana, 
Quintana, Criolo, Chitãozinho 
e Xororó, Luiz Gonzaga, Luiz 
Ayrão, Roberto Carlos, Elis Re-
gina, Marisa Monte...falando 

de amor não poderia faltar Os-
waldo Montenegro com o texto 
Metade de Belchior, Paulinho 
Moska e Gilberto Gil...

Neste momento cultural 
professores e funcionários 
deram o tom final ao evento 
com o tema “sou eu assim sem 
você”.

No sábado (31), aconteceu 
na Escola Estadual de Tempo 
Integral Prof.ª Nicota Soares, o 
primeiro festival de Hip Hop, 
nomeado “Batalha da Nicota”. 
O evento faz parte da culmi-
nância das atividades de recu-
peração intensiva, do material 
Aprender Sempre, da Secretaria 
Estadual de Educação do Esta-
do de SP e uniu duas disciplinas 
curriculares: Inglês e Arte.

Durante todo o mês de agosto, 
os alunos das 2ª e 3ª séries do En-
sino Médio estudaram as caracte-
rísticas e os elementos da cultura 
Hip Hop, tais como o rap, o MC, o 
street dance e o graffiti. Aos alunos 
das 1ª séries, coube o desenvolvi-
mento de ação de stencil para gra-
fitagem de espaços escolares. Além 
da parte teórica, os estudantes ain-
da puderam participar de oficinas 
de Slam e batalha de rimas.

As professoras Bruna Maria 
e Maria Cristina contaram com 
o auxílio do grupo “Batalha 
da Anchieta” na organização e 
planejamento das atrações, as 
quais entreteram o público que 

Escola Nicota Soares 
promove Festival de Hip 
Hop: Batalha da Nicota

compareceu à escola.
O evento contou com sarau 

de poesias, oficina de graffiti, 
batalha de rimas e apresenta-
ção do grupo “Urban Felling”, 
o qual vem se destacando pelo 
profissionalismo de seus dan-

çarinos e apuro coreográfico.
Com certeza, foi mais um 

evento sensacional promovido 
por toda a equipe da escola Ni-
cota Soares, sempre unindo a 
teoria à pragmatização do co-
nhecimento.

Neste sábado e domingo, 
dias 07 e 08, acontecerá na qua-
dra da CCE e da Escola Acácio 
Piedade, a TISP, Taça Interuni-
versitária do Sudoeste Paulista.

O evento, promovido pela 
Associação Atlética Acadêmica 
Unesp Itapeva tem por objetivo 
promover através da prática des-
portiva a confraternização, socia-
lização e integração dos universi-
tários do Sudoeste Paulista.

Além disso, a TISP tem como 
finalidade contribuir para o 
desenvolvimento integral do 
estudante como ser social, de-
mocrático, autônomo e parti-
cipante, estimulando o pleno 
exercício da cidadania através 
do esporte.

A abertura dos jogos será 
na quadra da CCE, no sábado 
(07), às 09h e em seguida já 
acontecerá o primeiro jogo. As 
finais deverão ocorrer no do-
mingo, dia 08.

6 instituições de ensino fa-
rão parte da iniciativa. São elas: 
Unesp Itapeva, Unesp Registro, 

Atlética da Unesp Itapeva 
promoverá a TISP neste 
final de semana

Unesp Sorocaba, Fatec Itapeti-
ninga, UFSCar Lagoa do Sino e 
Fait.

SERVIÇO:
TISP 2019
Local - CCE e Acácio Piedade
Data - 07 e 08 de setembro
A partir das 09h

Sobre a Atlética Unesp:
Formada por um grupo de 

alunos da Unesp Itapeva, tem 

como missão promover o es-
porte e a integração universi-
tária livre de qualquer precon-
ceito.

A Atlética é uma associa-
ção sem fins lucrativos, gerida 
por graduandos, com foco em 
eventos esportivos, sociais e 
festivos.

O objetivo é ser referência 
no âmbito do esporte universi-
tário alinhado ao apoio e auxí-
lio social de Itapeva.

A Unesp Itapeva realizará 
na próxima semana, dia 
10, a I Expo Engenharia, 

que tem por objetivo ressaltar 
a importância do empreende-
dorismo e engenharia através 
de atividades e exposições que 
mostram o caminho do desen-
volvimento desde sua origem 
na universidade até sua aplica-
ção no mercado de trabalho.

De acordo com os respon-
sáveis pelo Promad Jr. – con-
sultoria e projetos, o propósito 
da I Expo Engenharia é desen-
volver o ensino, as empresas e 
consequentemente o mercado 
de trabalho, formando profis-
sionais mais capacitados com a 

Unesp Itapeva sediará a I Expo Engenharia
demanda atual do ecossistema 
empresarial.

“Pensando nisso, criamos 
um ambiente com palestras 
e workshops com grandes 
empresas, CEOs de Startups, 
psicólogos, recrutadores, en-
genheiros e associações para 
desenvolvermos as competên-
cias comportamentais e habi-
lidades profissionais que estão 
sendo mais requisitadas no 
mercado de trabalho para atin-
gir o sucesso. Não só isso, tra-
remos   para conhecer e apro-
ximar as ações que geram o 
conhecimento que estamos em 
contato e desenvolvem a nossa 
sociedade”, explicam.

Para receber em primei-
ra mão as informações sobre 
o evento, como cronograma, 
mapa de atividades e muito 
mais, acesse o site www.pro-
madjr.com e faça já sua inscri-
ção. ATENÇÃO: sujeito a lotação 
máxima do local.

Confira nas imagens os pales-
trantes que estarão presentes:

SERVIÇO
Evento – I Expo Engenha-
ria
Local – Unesp Campus Ita-
peva
Horário – 08h às 22h
Data – 10/09/2019
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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

para ativar vias de atrofia mus-
cular.

O último consenso interna-
cional de definição e diagnosti-
co da sarcopenia, destaca a im-
portância de se manter maiores 
níveis de força e massa mus-
cular ao longo da vida. Então 
gente, como é que se fica forte? 
Eles não estão falando em ficar 
“grande” pelo amor de Deus; e 
sim ser ter mais força.

Ter força muscular também 
é sinônimo de ter saúde, assim 
como ter mais aptidão aeróbia. 
E sugere-se testes físicos práti-
cos para avaliar a sarcopenia, 
tais como: preensão manual 
(handgrip), sentar e levantar 
rápido 5x, sentar e levantar 
em 30 segundos, velocidade de 
marcha em 4 metros, teste de 
agilidade (TUG – time up and 
go) e caminhada de 400 metros.

Logo pessoal, atentem-se 
as novas doenças e tendências. 
Vamos estudar cada vez mais 
para se valorizarmos a vida dos 
idosos e nossas vidas futuras!

Vamos dizer não a 
Sarcopenia e sim a Vida!

A Sarcopenia pode ser de-
finida como uma desordem 
progressiva da massa muscular 
esquelética, ou seja, perda de 
sarcômeros ou perda de múscu-
los. É tão grave esta doença que 
está associada a maior risco da 
pessoa sofrer quedas, fraturas, 
deficiência física e mortalidade.

O ser humano até por volta 
de 40 anos de idade, atinge seu 
nível máximo na quantidade 
de massa muscular e na quali-
dade da mesma, representada 
pela força muscular. Após os 50 
anos de idade, vai se agravando 
o envelhecimento primário que 
todos nós estamos submetidos. 
Estima-se a parti daí que a cada 
ano ocorra perdas de 1-2% de 
massa muscular e 1,5-5% de 
força muscular.

Essa perda de massa magra 
é considerada de sarcopenia 
primária. Porém, se a pessoa 
passa por uma doença infla-

matória sistêmica, doença ma-
ligna (câncer) ou falência de 
órgãos, ocorre agravo na perda 
de músculos, sendo chamada 
de sarcopenia secundária.

O que podemos tirar de 
bom nisso tudo? Devemos pro-
mover mudança no estilo de 
vida da pessoa, com mais exer-
cício resistido (musculação) e 
boa alimentação (bom aporte 
de proteínas). Já está bem evi-
denciado que o sedentarismo, 
agrava o quadro de sarcopenia. 
Assim como, pobre ingestão e 
absorção de proteínas ou qua-
dro de anorexia.

Adicionalmente, os idosos 
com maiores níveis de sarco-
penia, aumentam o armazena-
mento de gordura, resultando 
na Obesidade Sarcopênica. O 
outro lado também é eviden-
ciado, pois quanto maior o grau 
de obesidade, maior é o quadro 
inflamatório e isto é estimulo 

Na ultima semana mais um 
atleta da FUT ESCOLA DE CRA-
QUES foi encaminhado para a 
categoria de base de um clube 
profissional. Dessa vez foi o ga-
roto Amarildo Rodrigues Costa 
Jr que passou na avaliação do 
CLUBE ATLETICO MINEIRO.

Amarildo tem 14 anos de 
idade e vem sendo uma das 
grandes promessas do futebol 
itapevense, ele participou da 
brilhante conquista da FUT 
ESCOLA DE CRAQUES quando 
foram VICE-CAMPEÕES no TOR-
NEIO INTERNACIONAL DE Bra-
ga em Portugal em 2006, de lá 
pra cá vem colecionando varias 
conquistas regionais: BI CAM-
PEÃO Amadorzinho, BI CAM-
PEÃO Minerinho, BI CAMPEÃO 
Taquarituba CUP, entre outros.

Amarildo Jr é filho da Simo-
ne Werneque, dona de casa, e 
do Amarildo que trabalha como 
motorista de caminhão, a fami-

Atleta FUT Craques passa na 
avaliação no Atlético Mineiro e vai 
embora para Belo Horizonte

lia toda está radiante de alegria 
com essa grande oportunidade 
para o garoto de jogar num dos 
principais clube do país.

O trabalho da FUT ESCOLA 
DE CRAQUES de relevar e enca-
minhar garotos para as catego-
rias de base de clubes continua 
muito forte, nesse ano há mais 
de 8 garotos espalhados por clu-
bes no Brasil, são oportunidades 
de tentarem realizar o sonho de 
ser jogador de futebol.

Estamos na torcida para 

em breve ver os atletas itape-
venses brilhando nas grandes 
equipes de futebol e que pos-
samos assistir nas televisões. 
Acompanhem as noticias pelo 
site www.futcraques.com.br , 
ou pelo instagram: @futcra-
ques e também pelo facebook/
futcraques.

Patrocinadores: Bola Branca 
Esportes, Col Objetivo, Yamaha 
Mundyama, Pinara, Kumon, 
Fazfarma, Aro Ateliê Odontolo-
gico.

No último final de se-
mana terminou o TOR-
NEIO DA AMIZADE DE 

FUTSAL INFANTIL realizado na 
cidade de BURI-SP. Um Torneio 
muito bem organizado com a 
participação de equipes de vá-
rias cidades da região.

A FUT ESCOLA DE CRAQUES 
foi uma das equipes que repre-
sentaram Itapeva, e nas 4 (qua-
tro) categorias em que partici-
pou, conseguiram chegar em 
3 finais, na sub10 (2009/10), 
na sub12 (2007/08) e na sub14 
(2005/06).

Na categoria sub10 a final 
foi contra a equipe de Campi-
na do Monte Alegre, o jogo foi 
muito disputado e a equipe ita-
pevense não conseguiu segurar 
o resultado depois de estar ga-
nhando de 3x1 tomou a virada 
no final e acabou 3x4, mas os 
garotos jogaram muito bem e o 
goleiro João Victor Rezende da 
Silva foi eleito o melhor goleiro 
do campeonato.

Já na categoria sub12 o jogo 
final foi contra a equipe da casa 
de BURI que saiu na frente do 
marcador logo no comecinho, 
mas a equipe da FUT ESCOLA 
DE CRAQUES jogou muito bem, 
não só virou o placar ganhando 
de 4x1, como ganhou os troféus 
de melhor goleiro com o Wilian 
Camargo Bueno e também o de 
artilheiro do campeonato com 

FUT Craques é campeão 
regional de futsal no 
torneio em Buri

Kauan Fernandes “Pitbull”.
E na categoria sub14 a 

grande final foi contra a forte 
equipe do Grêmio Bela Vista 
de Capão Bonito, mas os garo-
tos itapevenses demonstraram 
uma grande maturidade e fi-
zeram uma brilhante partida 
ganhando pelo placar de 6x3, 
destaques para o goleiro Pe-
dro Henrique Morais Ribeiro e 
o artilheiro do campeonato Ri-
chard Guilherme Ramos Mota. 
 Parabens a todos garotos e aos 

professores da FUT ESCOLA DE 
CRAQUES que constantemente 
levam o nome de Itapeva por 
todos os lados.

Acompanhem as noticias 
pelo site www.futcraques.com.
br , ou pelo instagram: @fut-
craques e também pelo face-
book/futcraques.

PATROCINADORES: BOLA 
BRANCA ESPORTES, COL OBJE-
TIVO, YAMAHA MUNDYAMA, 
PINARA, KUMON, FAZFARMA, 
ARO ATELIÊ ODONTOLOGICO.

A Copa Gospel Ita News de 
Futsal foi marcada por jogos dis-
putados e uma goleada da IBNA-
-A sobre a Batista Renovada-A.

A rodada que teve início no 
domingo (01) contou com três 
jogos, no primeiro dele em um 
jogo que foi definido somente 
no final da partida a IEQ-Rede 
Ação-B venceu a IEQ Jd. Virgínia 
por 6x5. O segundo jogo mar-
cou o encontro da Adventista 
do 7º Dia x IEQ-Sede e mais 
uma vez o que se viu foi um 
jogo equilibrado e o placar final 
de 4x4 em jogo válido pela ca-

tegoria veterano. 
O terceiro jogo do dia foi 

entre Presbiteriana Central x 
IEQ-Rede Ação-A, em mais um 
bom jogo quem levou a melhor 
foi a Rede Ação-A ao vencer o 
jogo pelo placar de 4x2.

Na segunda-feira (02) a ro-
dada prosseguiu na CCE e no 
primeiro jogo da noite a equipe 
da Batista Renovada-B venceu 
por 6x2 o time da Presbiteria-
na Betel. O Segundo jogo válido 
pela categoria veterano marcou 
o encontro da IBNA-A x Univer-
sal, sendo que a IURD levou a 

melhor ao vencer por 6x5. O 
terceiro jogo foi o que mais se 
viu gols na rodada, no total fo-
ram 17, sendo que 14 só da IB-
NA-A e 3 da Batista Renovada.

Nesta segunda-feira (09) o 
Ginásio CCE será palco de mais 
uma rodada do campeonato, o 
primeiro jogo da noite marcado 
para às 19h30 será entre IBNA-
-C x IEQ Jd. Maringá, o segundo 
jogo pelo veterano será entre 
Batista Renovada x Universal 
e o terceiro na categoria livre 
será disputado pelas equipes 
da OBPC x IEQ Sede. 

Rodada da Copa 
Gospel tem média de 
10 gols por partida

http://www.futcraques.com.br
http://www.futcraques.com.br
http://www.futcraques.com.br
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