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JORNAL INTEGRAÇÃO Editais/Cidade

A DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA XI DE AGOSTO - DE TATUI/
SP, VEM POR MEIO DESSE SEMANÁRIO, ESCLARECER QUE PESSOAS,
AGINDO DE MÁ-FÉ, VEM UTILIZANDO-SE DO BOM NOME DA ASSOCIA-
ÇÃO DE MANEIRA INDEVIDA, SEM ANUÊNCIA OU AUTORIZAÇÃO DA
MESMA.

TAIS PESSOAS, TÊM PROCURADO O COMÉRCIO EM GERAL DE
NOSSA CIDADE E REGIÃO, OFERENCENDO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,
OS QUAIS SERIAM DIVULGADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO
COM A EXPOSIÇÃO DE SUA LOGOMARCA, INCLUSIVE SOLICITANDO
VALORES.

TODAVIA INFORMA  QUE A ASSOCIAÇÃO NÃO ESTÁ PROMOVENDO
NENHUM TIPO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA,  BEM COMO NÃO AUTORI-
ZOU NENHUMA PESSOA OU EMPRESA, A PROMOVER OU OFERECER
QUAISQUER TIPOS DE SERVIÇOS, TAMPOUCO, PUBLICITÁRIOS.

CASO VOCÊ OU SUA EMPRESA SEJA PROCURADO NÃO RECEPCIONE
TAIS PESSOAS. NÃO CONTRATE SEUS SERVIÇOS E ACIONE O 190, POIS,
TRATA-SE DO USO INDEVIDO DE NOSSO NOME.

TAIS FATOS  JÁ FORAM COMUNICADOS ÀS AUTORIDADES COMPE-
TENTES PARA QUE SEJAM ADOTADAS AS MEDIDAS JUDICIAIS E POLI-
CIAIS, EVENTUALMENTE CABÍVEIS CONTRA OS RESPONSÁVEIS.

EVENTUAIS DÚVIDAS NOS INFORME PELO TELEFONE 15-3251-4933,
OU PESSOALMENTE NO ENDEREÇO DA RUA PROFESSOR ORACY
GOMES, 598 – TATUI/SP.

José Roberto Bonini Junior
                                                                                Presidente

AVISO PÚBLICO
DA A.A.XI DE AGOSTO

Eu, Fernando Sueji Muta,
Oficial de Registral Civil, de Tatuí ,
Estado de São Paulo, FAÇO SABER
que pretendem se casar e apre-
sentaram os documentos exigidos
pelo Código Civil Brasileiro.

Edital nº 21.879, fls. 434, livro D-27.
JOÃO CARLOS POZITEL JUNIOR ,
brasileiro, solteiro, administrador de
empresa, natural de Piracicaba/SP
(reg. em Tatuí/SP), onde nasceu no
dia 1º de maio de 1986, filho de João
Carlos Pozitel e de Rosemary Corrêa
Pozitel, residente em Tatuí/SP, Av.
Prof. Olavo Avalone nº 169 – Pq.
Residencial Colina das Estrelas e
MÔNICA CALDAS MARDO , brasi-
leira, solteira, administradora de em-
presa, natural do 28º Subd. Jardim
Paulista/São Paulo/SP, onde nas-
ceu no dia 11 de fevereiro de 1985,
filha de Ernesto Mardo e de Rejane
Almeida Caldas Mardo, residente
em São Paulo/SP, Rua Gil Eanes nº
409 – Apto. 81 – B. Campo Belo.
Tatuí, 24 de abril de 2015.

Edital nº 21.880, fls. 435, livro D-27.
DIEGO MACHADO DE OLIVEIRA ,
brasileiro, solteiro, autônomo, natu-
ral de Tatuí/SP, onde nasceu no dia
04 de abril de 1993, filho de Salvador
Higino Franco de Oliveira e de Salete
Machado, residente em Tatuí/SP,
Rua Darci Correa nº 46 – B.
Tanquinho e ALINE BARBOSA DE
MORAES, brasileira, solteira, do lar,
natural de Tatuí/SP, onde nasceu no
dia 20 de abril de 1997, filha de
Antenor Motta de Moraes Filho e de
Alexandra Barbosa, residente em
Tatuí/SP, Rua Darci Correa nº 46 –
B. Tanquinho.
Tatuí, 22 de abril de 2015.

Edital nº 21.881, fls. 436, livro D-27.
GABRIEL BENEDITO DOS SAN-
TOS, brasileiro, solteiro, ajudante
geral, natural de Capivari/SP, onde
nasceu no dia 27 de julho de 1990,
filho de José Benedito Carriel dos
Santos e de Olinda Moreira de Cam-
pos dos Santos, residente em Tatuí/
SP, Rua Vicente Paulo Pinto nº 322
– Fundação Manoel Guedes e
TAINARA GALERA DA SILVA , bra-
sileira, solteira, do lar, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 28 de
agosto de 1996, filha de Alessandro
Leite da Silva e de Fernanda Galera,
residente em Tatuí/SP, Rua Rosalina
Pereira nº 300 – Jd. Gramado.
Tatuí, 22 de abril de 2015.

Edital nº 21.882, fls. 437, livro D-27.
MARCOS DONIZETI DE CAMPOS ,
brasileiro, divorciado, funcionário
público, natural de Tatuí/SP, onde
nasceu no dia 10 de abril de 1964,
filho de Almiro Aparecido de Cam-
pos e de Maria Edith da Silva Cam-
pos, residente em Tatuí/SP, Rua
Brigadeiro Jordão nº 86 – Centro e
LUCIANA MARIA DA SILVA , bra-

EDITAL DE PROCLAMAS
sileira, divorciada, professora, natu-
ral de Tatuí/SP, onde nasceu no dia 21
de março de 1972, filha de Luiz
Gonzaga da Silva e de Maria de
Lourdes Machado da Silva, residente
em Tatuí/SP, Rua Brigadeiro Jordão
nº 86 – Centro.
Trata-se de Conversão de União
Estável em Casamento.
Tatuí, 22 de abril de 2015.

Edital nº 21.883, fls. 438, livro D-27.
RENATO RIBEIRO KASAKEVICUS ,
brasileiro, solteiro, estudante, natu-
ral de Tietê/SP, onde nasceu no dia 09
de julho de 1993, filho de Ronaldo
Kasakevicus e de Simone Ribeiro da
Silva Kasakevicus, residente em Tatuí/
SP, Rua Dr. Aniz Boneder nº 792 – Jd.
Junqueira e ARIANE DE OLIVEIRA
JATOBÁ PELLUSO , brasileira, sol-
teira, estudante, natural do 1º Ofício
de Barbacena/MG, onde nasceu no
dia 14 de agosto de 1993, filha de
Marco Aurélio Jatobá Pelluso e de
Rosimare Aparecida de Oliveira
Pelluso, residente em Tatuí/SP, Rua
Dr. Aniz Bonecer nº 792 – Jd.
Junqueira.
Tatuí, 22 de abril de 2015.

Edital nº 21.884, fls. 439, livro D-27.
ANDERSON SOARES , brasileiro, sol-
teiro, ajudante geral, natural de Itu/
SP, onde nasceu no dia 30 de agosto
de 1991, filho de Ademir José Soares
e de Maria Aparecida de Campos
Soares, residente em Tatuí/SP, Rua
Farid Sallum nº 42 – V. Angélica e
DIANA APARECIDA DA SILVA , bra-
sileira, solteira, auxiliar de cozinha,
natural de Salto/SP, onde nasceu no
dia 15 de junho de 1994, filha de
Edson aparecido Pereira da Silva e de
Rosimar Aparecida Fernandes da
Silva, residente em Tatuí/SP, Rua Farid
Sallum nº 42 – V. Angélica.
Tatuí, 22 de abril de 2015.

Edital nº 21.885, fls. 440, livro D-27.
PAULO JOSÉ BEZERRA DA SILVA ,
brasileiro, solteiro, auxiliar de produ-
ção, natural de Tatuí/SP, onde nas-
ceu no dia 1º de outubro de 1990, filho
de Manoel Pereira da Silva e de
Edileuza Bezerra de Almeida, resi-
dente em Tatuí/SP, Rua Artur Jacob
Hessel nº 54 – Jd. Lírio e JÉSSICA
PATRICIA SOARES DOS SANTOS ,
brasileira, solteira, auxiliar de produ-
ção, natural de Mariluz/PR, onde nas-
ceu no dia 16 de fevereiro de 1995,
filha de José Antonio dos Santos e de
Neusa Soares da Cruz Santos, resi-
dente em Tatuí/SP, Rua Artur Jacob
Hessel nº 32 – Jd. Lírio.
Tatuí, 23 de abril de 2015.

Edital nº 21.886, fls. 441, livro D-27.
ANANIAS DIAS DE CARVALHO , bra-
sileiro, solteiro, serviços gerais, na-
tural de Tatuí/SP, onde nasceu no dia
09 de fevereiro de 1986, filho de Darci
José dias de Carvalho e de Maria
Teresa Oliveira Dias de Carvalho,

residente em Tatuí/SP, Rua Bento
Bueno Cassemiro nº 157 – Jd. Santa
Rita de Cássia e FLAVIANE BENTO
DE OLIVEIRA , brasileira, solteira, do
lar, natural de Frutuoso Gomes/RN,
onde nasceu no dia 25 de janeiro de
1989, filha de João Batista de Oliveira
e de Maria das Graças Bento de
Oliveira, residente em Tatuí/SP, Rua
Bento Bueno Cassemiro nº 157 – Jd.
Santa Rita de Cássia.
Tatuí, 23 de abril de 2015.

Edital nº 21.887, fls. 442, livro D-27.
ALAM ROGÉRIO RODRIGUES
CARRIEL , brasileiro, solteiro, portei-
ro, natural de Tatuí/SP, onde nasceu
no dia 26 de abril de 1979, filho de
Mauricio Rodrigues Carriel e de Hele-
na Cardoso Carriel, residente em Tatuí/
SP, Avenida Zilah de Aquino nº 1090
– Jd. Nossa Senhora de Fátima e
MICHELE CHUERI FERREIRA , brasi-
leira, solteira, do lar, natural de Tatuí/
SP, onde nasceu no dia 1º de março
de 1988, filha de José Geraldo Ferreira
e de Walquiria Teresa Chueri Ferreira,
residente em Tatuí/SP, Rua Prudente
de Moraes nº 1240 – Centro.
Tatuí, 23 de abril de 2015.

Edital nº 21.888, fls. 443, livro D-27.
JULIANO JOSÉ PIRES , brasileiro, sol-
teiro, coordenador de logística, natu-
ral de Porangaba/SP, onde nasceu
no dia 27 de setembro de 1982, filho
de Antonio Davi Pires e de Teresinha
de Jesus Ramos Pires, residente em
Tatuí/SP, Rua João Bastos nº 155,
Casa 41 – Jd. América e TANIA
RODRIGUES DOS SANTOS, brasilei-
ra, solteira, auxiliar administrativa,
natural de Lençóis Paulista/SP (reg.
em Areiópolis/SP), onde nasceu no
dia 19 de março de 1989, filha de
Teresinha Rodrigues dos Santos,
residente em Tatuí/SP, Rua João Bas-
tos nº 155, Casa 41 – Jd. América.
Tatuí, 23 de abril de 2015.

Edital nº 21.889, fls. 444, livro D-27.
JOÃO PEDRO TRISTÃO DO CARMO ,
brasileiro, solteiro, desempregado,
natural do 12º Subd. Cambuci/São
Paulo/SP, onde nasceu no dia 26 de
abril de 1991, filho de Carlos Alberto
do Carmo e de Lúcia Aparecida
Tristão, residente em Tatuí/SP, Rua
José Teixeira Barbosa nº 354 – V.
Brasil e JÉSSICA DOS SANTOS
VIEIRA , brasileira, solteira,
vendedora, natural de Boituva/SP,
onde nasceu no dia 22 de julho de
1992, filha de José dos Santos Vieira
e de Eloide Pires Domingues Vieira,
residente em Tatuí/SP, Rua José
Teixeira Barbosa nº 354 – V. Brasil.
Tatuí, 23 de abril de 2015.

Edital nº 21.890, fls. 445, livro D-27.
DANILO APARECIDO DE ARRUDA ,
brasileiro, solteiro, vendedor, natural
de Tatuí/SP, onde nasceu no dia 16 de
agosto de 1986, filho de Lázaro Maria
de Arruda e de Hermelina Soares de

Arruda, residente em Tatuí/SP, Rua
João Bastos nº 66 – Jd. América e
PRISCILA DE CAMPOS CUBAS ,
brasileira, solteira, balconista, na-
tural de Tatuí/SP, onde nasceu no
dia 03 de novembro de 1986, filha
de Darci José da Cruz e de Laura
Claro de Campos Cubas, residente
em Tatuí/SP, Rua João Bastos nº 66
– Jd. América.
Tatuí, 24 de abril de 2015.

Edital nº 21.891, fls. 446, livro D-27.
RODRIGO LEMOS DE ARAUJO ,
brasileiro, solteiro, analista de
Supply Chain, natural de Guarulhos/
SP, onde nasceu no dia 24 de julho
de 1983, filho de Mário Barbosa de
Araújo e de Márcia Marisa Galvão
Lemos de Araújo, residente em
Tatuí/SP, Rua Ferroviário
Bartolomeu Roseiro nº 389 – Jd.
Manoel de Abreu e RENATA
BIMBATTI BARROS , brasileira, sol-
teira, fisioterapeuta, natural de Tatuí/
SP, onde nasceu no dia 28 de junho
de 1983, filha de João Francisco de
Almeida Barros e de Ana Lucia
Bimbatti Barros, residente em Tatuí/
SP, Rua Duque de Caxias nº 46 – V.
Minghini.
Tatuí, 25 de abril de 2015.

Edital nº 21.892, fls. 447, livro D-27.
ALEXANDRE APARECIDO
JANUÁRIO MIRANDA , brasileiro,
solteiro, operador de invase, natu-
ral de Boituva/SP, onde nasceu no
dia 04 de junho de 1983, filho de
Joel Benedito Januário Miranda e
de Maria Aparecida Miranda de
Lima, residente em Tatuí/SP, Rua
Maneco Pereira nº 190 – Bairro
Americana e THAÍS BARBOSA DE
MORAIS, brasileira, solteira, auxi-
liar de enfermagem, natural de Dis-
trito de Itaquera/SP, onde nasceu
no dia 06 de abril de 1988, filha de
Samuel Romão de Morais e de
Roseli Margareth Barbosa de Mo-
rais, residente em Tatuí/SP, Rua
Maneco Pereira nº 190 – Bairro
Americana.
Tatuí, 27 de abril de 2015.

Edital nº 21.893, fls. 448, livro D-27.
DAVI CAMILO XAVIER , brasileiro,
solteiro, almoxarife, natural de Tatuí/
SP, onde nasceu no dia 1º de abril
de 1991, filho de José Amâncio
Xavier Filho e de Maria Lygia Camilo
Xavier, residente em Tatuí/SP, Rua
Santa Clara nº 220 – V. Santa Luzia
e JÉSSICA CHAIANE MARTINS ,
brasileira, solteira, do lar, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 21 de
dezembro de 1994, filha de Mauri
Martins e de Maria Eunice Martins,
residente em Tatuí/SP, Rua Santa
Clara nº 220 – V. Santa Luzia.
Tatuí, 27 de abril de 2015.

Se alguém souber de al-
gum impedimento, oponha-o
na forma da Lei.

TATUÍ/SP

Tatuí, 29 de abril de 2015.
EDITAL

Nos termos da legislação em vigor, ficam convocadas, por este Edital, todos
os eleitores filiados ao Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, neste
município, para a Convenção Municipal que será realizada no dia 17 de maio de 2015,
com início às 09 (nove) horas e encerramento às 12 (doze) horas, à Avenida Cônego
João Clímaco nº 226, Centro, nesta cidade, com a seguinte:

ORDEM DO DIA
a) Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que será constituído

de 39 membros e 13 suplentes;
b) Eleição por voto direto e secreto de 20 Delegados e igual número de suplentes

à Convenção Estadual;
c) Eleição do Conselho de Ética e Disciplina, constituído de 05 (cinco) membros

efetivos e igual número de suplentes;
Na mesma data, serão eleitos, por voto direto e secreto, a Comissão Executiva

Municipal e seus suplentes, e os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal,
em reunião do Diretório Municipal eleito, convocada por este Edital para às 13 (treze)
horas, sendo o início do credenciamento dos suplentes às 12 (doze) horas, no mesmo
local.

Informamos que no dia 05/05/2015, das 09 às 12 horas, a Comissão Executiva
manterá plantão, na rua Treze de Fevereiro nº 262, Centro, para protocolar o
requerimento para registro de chapas completas, obedecendo ao art. 25, Parágrafo
7º do Estatuto do PSDB.

PLANTÃO: rua Treze de Fevereiro nº 262, Centro, das 09 às 12 horas.

Luiz Gonzaga Vieira de Camargo
Presidente da Comissão Executiva Municipal

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TATUÍ – SP
EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO Nº 1002886-38.2014.8.26.0624. ASSUNTO: Usucapião – Registro
de Imóveis. REQUERENTE: MARIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA e MAURÍCIO
ALVES DE OLIVEIRA.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Miguel Alexandre Correa França.
Fls. 58: diante da manifestação do Ministério Público, retire-se a tarja correspon-

dente.
Citem-se os confrontantes, o(s) titular(es) de domínio e eventuais antecessores

na posse, devendo o(s) autor(es) providenciar(em) a relação discriminada, com
endereço completo, principalmente CEP. Prazo para contestação: 15 dias.

Cientifiquem-se, via postal, os representantes da Fazenda Pública da União, do
Estado e do Município, servindo o presente despacho como CARTA.

Citem-se os réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que o(s) requerente(s) ajuizou(ram) ação
de USUCAPIÃO, visando a regularização do imóvel um terreno urbano com área total
de 3.500,00 m², situado com frente para Rua Particular 2, na distância de 12,00 metros
onde faz esquina com a Rua Particular 1, Loteamento do Zorro, Município de Capela
do Alto, cadastrado junto a Prefeitura Municipal, sob nº 00006.05492-2, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Servirá o presente despacho como edital para a citação,
no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo de 30 dias, advertindo-se de que, não contestado
o feito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(s) autor(es),
devendo ser afixado e publicado na forma da lei.

Int.
Tatuí, 13 de abril de 2015.

Miguel Alexandre Correa França – Juiz de Direito
2/9

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TATUÍ – SP
EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO Nº 4003632-83.2013.8.26.0624. ASSUNTO: Usucapião – Posse.
REQUERENTE: MARIA DA GLÓRIA DA SILVA POSSENTI e WALDEMAR POSSENTI.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Miguel Alexandre Correa França.
Citem-se os confrontantes, o(s) titular(es) de domínio e eventuais antecessores

na posse, devendo o(s) autor(es) providenciar(em) a relação discriminada, com
endereço completo, principalmente CEP. Prazo para contestação: 15 dias.

Cientifiquem-se, via postal, os representantes da Fazenda Pública da União, do
Estado e do Município, servindo o presente despacho como CARTA.

Citem-se os réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que o(s) requerente(s) ajuizou(ram) ação
de USUCAPIÃO, visando a regularização do imóvel terreno situado com frente para
a Rua Thomaz Machado de Oliveira, esquina com a Avenida Marginal, centro, Capela
do Alto-SP, dentro das seguintes medidas e confrontações seguintes pela frente em
seu lado par mede 9,00 metros e confronta com a referida Rua Thomaz Machado de
Oliveira, pelo lado direito de quem desta Rua olha para o terreno, mede 19,00 metros
e confronta com Abílio Correa, pelos fundos mede 20,00 metros e confronta com
Moacir Benedito Simonini, finalmente pelo lado esquerdo mede 21,00 metros e
confronta com a referida Avenida Marginal, existindo um prédio residencial sob nº 110,
fechando assim o perímetro. Cadastrado na Prefeitura do Município de Capela do Alto,
sob nº 00003.02147-2, conforme Escritura de Inventário com Partilha de Bens, lavrado
nestas Notas no livro 782, fls. 159, em 23/06/2008, alegando posse mansa e pacífica
no prazo legal. Servirá o presente despacho como edital para a citação, no prazo de
15 dias, a fluir após o prazo de 30 dias, advertindo-se de que, não contestado o feito,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(s) autor(es),
devendo ser afixado e publicado na forma da Lei.

Int.
Tatuí, 01 de abril de 2015.

Miguel Alexandre Correa França – Juiz de Direito
2/9

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
 COMEÇA NO DIA 4 DE MAIO EM SP

Dia D é dia 9 e campanha visa atingir 11,8 milhões de paulistas.

A Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo pretende
vacinar 11,8 milhões
de paulistas contra o
vírus Influenza, causador da gri-
pe, a partir do dia 4 de maio,
segunda-feira. Vale destacar que
a vacina foi produzida pelo Insti-
tuto Butantan, órgão ligado à
pasta. O número corresponde à
meta de 80% das 14,7 milhões
de pessoas que formam o públi-
co-alvo da campanha.

A dose estará disponível na
rede pública para bebês a partir
dos seis meses e crianças me-
nores de cinco anos de idade.
Também serão imunizados ido-
sos a partir dos 60 anos, gestan-
tes, puérperas (mulheres que
tiveram filhos nos últimos 45
dias), indígenas, funcionários do
sistema prisional e a população
privada de liberdade, além das
pessoas diagnosticadas com
doenças crônicas e os profissi-
onais de saúde do Estado.

Para garantir a abrangência
da imunização, a campanha, que
acontecerá até 22 de maio em
todo o Estado, contará com mais
de 6 mil postos de vacinação,
entre fixos e volantes, além de
2.933 veículos, nove ônibus e
quatro barcos. Ao todo serão
mais de 37 mil profissionais da
área da saúde, estaduais e
municipais, envolvidos na ação.

“A vacinação contra
o Influenza é fundamental para
evitar complicações decorrentes
da gripe e doenças graves, como
pneumonia”, afirma Helena Sato,
diretora de Imunização da Se-
cretaria. “A vacina não tem capa-

cidade alguma de provocar gri-
pe em quem tomar a dose, já
que é composta apenas de par-
tículas do vírus que são incapa-
zes de causar qualquer infec-
ção”, destaca.

Além de imunizar a popula-
ção contra a gripe A H1N1, tipo
que se disseminou pelo mundo
na pandemia de 2009, a campa-
nha também irá proteger a popu-
lação contra outros dois tipos do
vírus influenza - A (H3N2) e B.

Durante a campanha, have-
rá mais dois tipos de vacina: a
pneumocócica 23-valente, res-
ponsável pela prevenção de do-
enças como pneumonia, menin-
gite e bacteremia/septicemia (in-
fecção generalizada do sangue).
Ela será destinada especifica-
mente aos idosos hospitaliza-
dos ou residentes em institui-
ções como asilos e casas de
repouso, às pessoas
diagnosticadas com doenças
crônicas (cardiovasculares, pul-
monares, renais, diabetes
mellitus, hepáticas e
hemoglobinopatias) e aos
imunodeprimidos (transplanta-
dos, com neoplasias e
infectados pelo HIV). A outra va-
cina disponível será contra a dif-
teria e tétano.

Neste ano, o Dia D da cam-
panha de vacinação contra a gri-
pe, com postos fixos e volantes,
será realizado no sábado, dia 9.
Os postos de saúde fixos ficarão
abertos das 8h às 17h, de se-
gunda a sexta-feira, até o dia 22
de maio. No Dia D, os postos
também estarão abertos até às
17h.

Bogotá  – A epidemia do
diabetes, ao contrário de ou-
tros surtos, é silenciosa. Pior
do que isso, costuma ser alia-
da de doenças incapacitantes,
como a retinopatia diabética
(RD), principal causa de perda
de visão entre pessoas com
idade ativa. Sorrateira, a RD
revela-se em estado avança-
do, quando a cegueira é imi-
nente. Há, entretanto, uma boa
notícia: dá para controlar – e
até mesmo reverter – a compli-
cação com uma substância
que atua diretamente nos olhos.
Apresentada neste mês em
um congresso médico na capi-
tal da Colômbia, a estratégia,
aliada à prevenção, pode evitar
que muitos adultos percam a
capacidade de enxergar.

Quanto mais tempo os pa-
cientes – especialmente os ne-
gligentes com o tratamento –
convivem com o diabetes, mai-
ores a chances de perder a
visão. Depois de 20 anos, qua-
se todos os com o tipo 1 da
doença metabólica e 60% dos
acometidos pelo tipo 2 vão

INJEÇÃO CONTROLA E
ATÉ REVERTE CEGUEIRA
CAUSADA POR DIABETES

desenvolver a RD. Embora 80%
dos casos possam ser evita-
dos com mudança na dieta e
com a prática de exercícios
físicos, nem todo mundo evita
o pior. A doença, inicialmente
assintomática, manifesta-se
inicialmente pela visão borrada
e com manchas negras.

Quando isso ocorre, é difí-
cil reverter o problema. A
aflibercepte, substância ativa
do Eylea, tem capacidade de
recuperar essa perda de visão,
segundo a farmacêutica Bayer.
A droga não é necessariamen-
te uma novidade. É usada para
tratar outro problema de visão,
a degeneração macular relaci-
onada à idade (DMRI), princi-
pal causa de cegueira na velhi-
ce. Agora, começa a ser apli-
cada contra a RD em alguns
países latinos, como Paraguai,
Uruguai e Colômbia, e nos
Estados Unidos. A previsão é
de que Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) li-
bere as prescrições ainda nes-
te ano. (Correio Braziliense –
27-4-2015)

Na quinta-feira (30), o Con-
servatório de Tatuí abriu inscri-
ções aos interessados em fre-
quentar um curso de cenografia.
São oferecidas dez vagas, para
início imediato. O curso é aberto
a qualquer pessoa maior de 16
anos de idade. As inscrições
podem ser feitas até a próxima
quinta-feira (7), pelo site:
www.conservatoriodetatui.org.br.
A taxa de inscrição é de R$ 50 e
não há nenhum outro custo aos
candidatos.

Para se inscrever, é preciso
acessar o site, preencher formu-
lário pagar a taxa de inscrição,
via boleto gerado na própria pá-
gina eletrônica. Todos os inscri-
tos serão submetidos a uma
entrevista seletiva com o profes-
sor do curso, Jaime Pinheiro. Os

CONSERVATÓRIO OFERECE
CURSO DE CENOGRAFIA

candidatos aprovados serão
convocados para realizar matrí-
cula na secretaria escolar, por-
tando documentos pessoais.

O professor Jaime Pinheiro,
formado em artes plásticas pelas
Faculdades de Tatuí, é experiente
na área da cenografia e iniciou
seus trabalhos em 1979, em ar-
tes gráficas e como designer. Em
1997, instalou a oficina de ceno-
grafia no Conservatório de Tatuí,
onde atua como cenógrafo até os
dias de hoje. Desenvolveu traba-
lhos para o Festival de Inverno de
Campos do Jordão e o Festival de
MPB de Tatuí. Dedica-se ao teatro
de animação, cultura popular e
folclore, tendo sido o coordenador
do “Torneio Estadual de Cururu”,
evento para o qual também de-
senvolveu cenário.


