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Eleição da Miss Comerciária 2019 acontece hoje

A 8ª edição do Concurso
“Miss Comerciária” acontece hoje, 22, no salão de festas da Ace. Neste ano 11
candidatas disputam o título
de a mais bela do comércio.
São candidatas: Bianca
(Ourimadeiras), Dantieli (Prime Beleza e Cosméticos),
Gabriele (Helena Freitas),
Gabrielly (MeLiss Semijoias),
Júlia (Solução Contabilidade),
Maria Eduarda (Cred Mais),
Michele (Editora Viena), Thaís (Lojas É D+), Thaisa (Sicoob Paulista), Thalita (Infocel) e Thaynara (Doce Pão).
O concurso é realizado
pela Associação Comercial
e Empresarial de Santa
Cruz Rio Pardo em parceria com as empresas do comércio, indústria e prestação de serviços.

No ano passado o tema do concurso foi Copa do Mundo

Os principais objetivos do
concurso são promover a cultura e a beleza da mulher comerciária e valorizar os profissionais, motivando e elevando a autoestima das colaboradoras. Na noite do desfile
serão observados, através de

um corpo de jurados os quesitos: desenvoltura, simpatia,
charme e elegância. As candidatas farão três entradas,
sendo coreografia inicial, trajes de banho e gala. Vale lembrar a produção das candidatas, como cabelo e maquiagem

serão de responsabilidade da
Associação Comercial através do Núcleo de Beleza da
ACE, que compõe o Projeto
Empreender. A professora de
dança e coreografa neste ano
é Lia Brenhe.
O concurso também prevê uma ganhadora da Internet, onde a candidata que
obtiver mais “curtidas” em
uma rede social, levará a faixa de “Miss Internet”, através de voto popular.

A Miss Comerciária receberá o prêmio de R$ 1 mil; 1
viagem para Balneário Camboriú patrocinada pela Pitoltur
Viagens e Turismo; 1 curso
regular de inglês na escola
CNA idiomas; 1 joia do Icaiçara Clube (se não sócia) ou
seis meses de isenção na mensalidade se for individual ou
três meses se for família; 1 limpeza de pele, 1 hidratação e 1
endermologia da Magrass e 1
brinde da Loja Metrópole. O
proprietário da empresa representada pela candidata ganha
três meses de propaganda no
site Santa Cruz News. A 1ª
Princesa, R$ 700; 1 bolsa de
estudos no valor de R$
1.000,00 de inglês na escola
Influx, 1 limpeza de pele, 1 hidratação e 1 endermologia da
Magrass e 1 brinde da Loja
Epdemia. A 2ª princesa, R$
400; 1 ano de mensalidade curso de inglês na escola Wizard;
1 limpeza de pele, 1 hidratação e 1 endermologia da Magrass e 1 brinde da loja Santo-

rini. A Miss Simpatia, R$
200,00; 1 brinde da loja Rose
Rê e 1 brinde da Essenciale.
E a Miss Internet uma semijoia da Telma Jóias e 1 brinde
da loja H. Majoni e o proprietário da empresa da candidata
vencedora vai ganhar três meses de propaganda no site do
Santa Cruz News. A candidata que vendeu mais convites
ganha um brinde da Loja Patrícia Rosa. A torcida mais animada também será premiada
com um troféu.
Neste ano o tema da decoração e coreografias apresentadas nos intervalos será
Rock in Roll. Os grupos a se
apresentarem serão da coreografa Lia Brenhe: Moovit do
Centro - turma de Ritmos;
coreografa Thabata: Moovit
Jd Brasília - turma de Zumba
e os solos: Giovanni Pereira,
Jéssica Beatriz e Lia Brenhe.
Os convites para o concurso ainda podem ser adquiridos na Secretaria da ACE
ou com as candidatas.

Ligue e agende uma avaliação no (14)
99857-0194 ou
3372-6640

Dos amigos Wagner e Gabriel
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Emef Antonio Gonçalves das
Neves realiza festa junina

Os alunos da Emef Antonio Gonçalves das Neves fizeram apresentação
da quadrilha na festa junina na noite de sábado,
dia 15 de junho, em Espírito Santo do Turvo.
Além de assistir uma linda apresentação dos alunos apresentada pela primeira-dama do município
Ana Teixeira Nascimento, o
público pode contar com
uma praça de alimentação
com comidas típicas e logo
após, sensacional forró
bailão com animação do
cantor Eliel Lima.
ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Município conquista curso de Recursos Humanos
O Chefe de Gabinete de
Espírito Santo do Turvo, Gilberto, acompanhado da Secretária Municipal da Educação Valneci, estiveram
em reunião, em São Paulo,
no Centro Paula Souza,
com a Diretora Superintendente Doutora Laura Laganá e o Deputado Estadual
Mauro Bragato.
Na ocasião, foi pleiteada a implantação de uma
sala descentralizada da
Etec no município para ministrar o curso de Recursos
Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

Humanos, que foi prontamente atendido pela Doutora Laura.
“Agradecemos o Deputa-

A permissionária EMPRESA AUTO ÔNIBUS MANOEL
RODRIGUES S/A.,(CNPJ. nº 44.581.056/0001-52) permissionária da linha intermunicipal de ônibus entre SANTA
CRUZ DO RIO PARDO e SÃO PAULO, de característica
rodoviária (Autos 9472-DER-1983), faz saber que está requerendo junto a ARTESP / Diretoria de Procedimento e
Logística, autorização para paralisação temporária da
presente linha, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Durante o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data
desta publicação, serão recebidas junto a ARTESP (Rua
Iguatemi nº 105 – São Paulo), impugnações, reclamações, sugestões e novas propostas relacionadas com
os pedidos supra.

do Mauro Bragato e a Doutora Laura Laganá por mais

essa conquista para a nossa
cidade”, completou Gilberto.
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Muita emoção na final da 4ª Copa São Pedro de Futebol Infantil Regional

Após quatro meses de
competição, chegou ao fim a
4ª Copa São Pedro de Futebol Infantil Regional, realizada pela Secretaria Municipal
de Esportes e Cultura em parceria com a Liga Santacruzense de Árbitros e total apoio
da Prefeitura Municipal de
São Pedro do Turvo.
O evento contou com a participação de dez equipes da
região, sendo São Pedro do
Turvo; Sport Sindical (Santa
Cruz do Rio Pardo); Classe R
(Ourinhos); Manduri; Campos
Novos Paulista; CAS (Santa
Cruz do Rio Pardo); Ribeirão
Claro/PR; Ubirajara; Ocauçu
e, Alvinlândia sendo mais de
500 atletas inscritos nas idades 08 a 15 anos.
Foram marcados 321 gols
em 69 jogos, com média de 4,6
gols por jogo. Na Categoria Sub

11 a final foi entre as equipes
CAS e Sport Sindical ambas de
Santa Cruz do Rio Pardo, sendo que a Sport Sindical sagrouse campeã após vencer por 2 a
1. O artilheiro foi Matheus Willian S. Garcia do CAS e o melhor goleiro foi Miguel Olivio do
Sport Sindical. Na categoria Sub

13 a partida final foi entre Classe R (Ourinhos) contra Sport
Sindical (Santa Cruz). A Classe R levou a melhor e tornouse campeã vencendo por 2 a 0.
O artilheiro Sub 13 foi Lucas
Gonçalves do Sport Sindical e
o melhor goleiro foi Matheus

Archangelo da Classe R. Na
categoria Sub 15 a final também foi entre Classe R e Sport
Sindical e após um jogo movimentado, a equipe do Classe R
venceu por 1 a 0 a Sport Sindical e sagrou-se Campeã do Sub
15. O artilheiro foi Kaike O.

Lima da Classe R e melhor
goleiro foi Leonardo também
da mesma equipe. A entrega de
troféus e medalhas contou com
a presença do Prefeito Marquinho Pinheiro, Vice-prefeita
Bete Pedron, vereador Neguinho da Carmelia e Secretário
de Esportes e Cultura Geovane Gonçalves.
“Nessa data teriam que sair
os campeões, pois se tratava
das partidas finais de da 4ª
Copa São Pedro do Turvo, mas
digo que todos que participaram deste evento são campeões de estar praticando esportes, longe dos caminhos errados da vida que são as drogas.
Nosso grande objetivo no trabalho esportivo em São Pedro
do Turvo é a inclusão social e
a formação do ser humano ou
seja, formar campeões para
vida. Quero agradecer a Deus
primeiramente por nos abençoar na realização de mais um

evento esportivo e não poderia deixar de agradecer a Liga
Santacruzense de Árbitros pelas parcerias, a toda equipe da
Secretaria de Esportes e Cultura pelos finais de semana de
muito trabalho esportivo, a todos os amigos que nos apoiam
e nos ajudam de forma direta
e indiretamente, as empresas
amigas do Esporte, aos vereadores que acompanham nosso
trabalho e total apoio da Prefeitura Municipal através do
Prefeito Marquinho Pinheiro e
da Vice-prefeita Bete Pedron
que têm uma visão diferenciada para o Esporte, sempre
acompanhando e apoiando
nosso trabalho, isto é de extrema importância para o desenvolvimento do Esporte São-pedrense”, disse Geovane.
Outros eventos já estão
sendo preparados para segundo semestre do ano de 2019.
Aguardem!
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Festa junina na Emei
A Emei Maud Wifer Dias
em São Pedro do Turvo, realizou a tradicional Festa Junina com direito a muita animação, guloseimas típicas e di-

versas apresentações de danças feitas pelos alunos, emocionando pais e convidados.
Confira alguns cliques feitos
pelo Studio Camargo.

Parabéns, princesa!
Felicidades ao casal!
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
ADJUDICAÇÃO, Após o término da CONVITE nº 2/2019 sem a manifestação para interposição de recursos, eu, SONIA DIAS FUNCHAL DA
SILVA, pregoeira oficial, fiz a adjudicação do objeto da presente CONVITE, das seguintes empresas com os seguintes valores: MFE Business,
com o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) - Item: 1.
Valor Total da Licitação: R$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 19 de Junho de 2019.
SONIA DIAS FUNCHAL DA SILVA-PREGOEIRA

A princesa Maria Eduarda
comemorou seus 3 aninhos e recebeu o carinho de familiares e
amigos pela data natalícia. “Você
foi crescendo, dando os primeiros passos e nós estávamos ali
para lhe segurar pelas mãos, para

que você não caísse. O tempo
foi passando e a cada dia você,
com o seu jeito meigo e carinhoso, foi conquistando o coração
de cada um que te cercava trazendo alegria para nossas vidas.
Que você tenha um novo ano
carregando de novas descobertas e alegrias. Parabéns!”
Fotos: Studio Camargo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
ADJUDICAÇÃO: Após o término da CONVITE nº 1/2019 sem a manifestação para interposição de recursos, eu, SONIA DIAS FUNCHAL DA
SILVA, PREGOEIRA OFICIAL, fiz a adjudicação do objeto do presente
CONVITE, das seguintes empresas com os seguintes valores: MFE
Business, com o valor de R$ 138.682,00 (cento e trinta e oito mil,
seiscentos e oitenta e dois reais) - Item: 1, 2, 3, 4, 5.
Valor Total da Licitação: R$138.682,00
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 19 de Junho de 2019.
SONIA DIAS FUNCHAL DA SILVA-PREGOEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Contrato Administrativo nº 117/2019
Processo: 1186/2019 – Licitação nº 27/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Contratado: AR&M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Objeto: Aquisição de Dois Veículos 0 KM, para transporte de Equipe,
através da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de
Espírito Santo do Turvo.
Valor: R$ 92.400,00 pela execução total do Contrato
Vigência: De 24/06/2019 a 24/06/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
ADJUDICAÇÃO: Após o término do PREGÃO nº 30/2019 sem a manifestação para interposição de recursos, eu, SONIA DIAS FUNCHAL
DA SILVA, pregoeiro oficial, fiz a adjudicação do objeto do presente
PREGÃO, das seguintes empresas com os seguintes valores:
TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI EPP, com o valor de R$
5.925,00 (cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais) - Item: 1, 2,
FELIPE MOISES GARCIA - ME, com o valor de R$ 3.405,50 (três mil,
quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos) - Item: 6, 7, 8,
L. P. ZIGLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, com o valor de R$
225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) - Item: 3,
RP LICITACOES COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI, com o valor de R$
1.678,00 (um mil, seiscentos e setenta e oito reais) - Item: 5.
ITENS FRACASSADOS:
4 - COMPUTADORES DE MESA COM POCESSADRO 1.5 OU SUPERIOR, DE 7ª GERAÇÃO OU SUP. HD 1TB, 8GB DE RAM, FONTE
9 - ESTANTES EM AÇO COM PRATELEIRAS PARA ACOMODAR CAIXAS BINS
10 - CAIXAS TIPO BINS Nº5
11 - EXTRADOS TIPO PALLETS
Valor Total da Licitação: R$ 11.233,50
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, 19 de Junho de 2019.

O casal Célio e Terezinha
trocaram alianças durante casamento civil realizado na presença de padrinhos e convidados. “A partir de agora seus
sentimentos serão vividos juntos. Serão as duas metades
encontradas. Encontrando-se
numa só chama. Serão motivos de alegrias e de conquistas contempladas por dois corações. Que vocês tenham
uma feliz união. Parabéns!”
Fotos: Studio Camargo
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Prefeitura, Dogchoni e Associação São Franciso
de Assis firma parceria para construção de canil
Na terça-feira, 18, o prefeito Serginho Guidio recebeu
no gabinete da prefeitura,
Vera Lucia Cachoni Nunes
juntamente com o Diretor da
empresa Dogchoni Henrique,
a Presidente da Associação
São Francisco de Assis, Camila Nogueira Masteguim e o
Diretor de Meio Ambiente
Eudes Nascimento, para tratar sobre uma parceria para a
construção de um Canil visando atender animais abandonados no município de Ipaussu.
Vera Cachoni, proprietária
da Dogchoni, empresa especializada na fabricação de ali-

mentos para cães e gatos, se
colocou à disposição para
custear a construção desse
canil em parceria com a Associação São Francisco de
Assis e reivindicou um terreno para a construção do mesmo, onde prontamente a Prefeitura analisou as opções e
ofereceu um lote no Distrito
Industrial, além do serviço de
castração e cadastramento
de animais abandonados, serviços já executados pela Prefeitura. “Assim acreditamos
que juntos nessa parceria,
conseguiremos dar um acolhimento à esses animais”,

comentou o prefeito.
Agora o próximo passo
será ajustar os detalhes dessa parceria e encaminhar a
Câmara Municipal uma Lei
que possa autorizar a doação dessa área para a entidade construir o Canil.
“Agradeço aos amigos,
Dona Vera Cachoni, ao meu
amigo Luis Fernando Cachoni, a Camila Nogueira
pela grandeza do gesto para
que juntos possamos realizar mais um projeto importante para a cidade de
Ipaussu”, completou Serginho Guidio.

SÃO PEDRO DO TURVO

Capacitação do Programa Atleta do Futuro Sesi/São Paulo é realizada
Pelo segundo ano consecutivo a Prefeitura Municipal
de São Pedro do Turvo através da Secretaria Municipal
de Esportes e Cultura fechou

parceria com o Programa
Atleta do Futuro SESI/São
Paulo, que beneficiará crianças e adolescentes dos projetos esportivos sendo eles: fu-

Editais de proclamas
Marcelo Cacciacarro Soares, Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tutelas da Sede deste Município e Comarca de Santa Cruz do Rio
Pardo, neste Estado, FAZ SABER, que pretendem casar-se e apresentaram
os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
1. MARCELO GRANDINI PINHO e MAYZA DE ANDRADE DOMINGUES.
Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, nascido aos dez
de junho de um mil novecentos e oitenta e cinco (10/06/1985), profissão representante comercial, estado civil solteiro, domiciliado e residente à Rua Antonio
Mardegan, 142, Centro, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São
Paulo, filho de LEONARDO GOMES PINHO e de dona EUGENIA GRANDINI
GOMES PINHO. Ela, natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo,
nascida aos vinte e oito de julho de um mil novecentos e oitenta e nove (28/07/
1989), profissão auxiliar administrativo, estado civil solteira, domiciliada e
residente à Rua Antonio Mardegan, Centro, na cidade de Santa Cruz do Rio
Pardo, Estado de São Paulo, filha de LEANDRO DOMINGUES e de dona CRISTINA GOES DE ANDRADE DOMINGUES.
2. CAUÊ SARTORI PRESOTO e THUANNE VELANI DOS SANTOS. Ele, natural de Osasco - SP, nascido aos 28/07/1990, profissão empresário, estado civil
solteiro, domiciliado e residente na Rua Isidoro Mariano de Oliveira, 676, Chacara
Peixe, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo - SP, filho de VALDIR PRESOTO e de
dona BERNARDETI DE FATIMA SARTORI PRESOTO. Ela, natural de São Paulo SP, nascida aos 31/08/1989, profissão analista de licitação, estado civil solteira,
domiciliada e residente na Avenida Francisco Mont’Alverne, 138, Jardim das Esmeraldas, na cidade de São Paulo - SP, filha de EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS e de dona IVONE SANTOS COSTA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Marcelo Cacciacarro Soares
Oficial de Registro Civil

tebol, futsal, vôlei infantil, jiu
jitsu e atletismo.
O Programa Atleta do Futuro SESI/São Paulo vem para
enriquecer o trabalho que é
realizado com as crianças e
adolescentes de São Pedro do
Turvo, pois visa a inclusão
social, formação do ser humano, trabalho com as famílias e
acima de tudo formar campeões para a vida. Além da uniformização dos projetos cada
criança e adolescente receberá uma camisa e um shorts do
Programa Atleta do Futuro.
O Secretário de Esportes
Geovane Gonçalves participou
de uma Capacitação dos Gestores que estarão à frente do
Projeto nos municípios, onde
foi exposto pelos Técnicos e
Professores do SESI Ronnie e
Laercio como é o formato,
objetivo e a importância do

Programa, também discutido
as dificuldades e as realidades
dos municípios, além da parte
de inscrição dos alunos no Sistema SIPAF que terão que
estar todos cadastrados com
CPF. A capacitação contou
com várias cidades que aderiram o programa do SESI. E
também pensando nos professores dos projetos esportivos,
o SESI na próxima semana

fará a capacitação de todos os
professores que estarão envolvidos no programa nos municípios, isto é de extrema importância para o desenvolvimento do Programa que vem
de encontro com o plano de
trabalho realizado pela Secretaria de Esportes e Cultura de
São Pedro do Turvo.
“Agradecemos a Prefeitura
Municipal de São Pedro do Tur-

vo pelo total apoio ao Esporte e
de imediato fechar pelo segundo ano consecutivo esta parceria que vai beneficiar nossos
alunos e professores. Gostaria
de agradecer toda administração do SESI pela parceria que
enriquece o nosso trabalho e
vem de encontro com o que trabalhamos no município: inclusão
social e formação do ser humano”, completou Geovane.
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São Pedro do Turvo terá iluminação
em Led em quase 50% da cidade
Com intermédio do Deputado Estadual Mauro Bragato, São Pedro do Turvo terá o
investimento de R$ 400 mil
para iluminação de Led.
Segundo o prefeito Marquinho Pinheiro, depois de lutas,
correrias, viagens e muita conversa, recebeu a notícia da
conquista na quarta-feira, 19,
na capital paulista.
“Essa tecnologia proporciona melhor iluminação na via
pública; economia de 30% de
gastos e segurança. Pode bater no peito que é nosso!”,
comemorou o prefeito.
A notícia foi recebida pelo
prefeito durante o 1º Seminário de Gestão Pública, realizado no Palácio dos Bandeirantes, onde o Governo
de São Paulo confirmou repasse recorde de R$ 230 milhões para convênios de infraestrutura urbana na atual
gestão. A verba irá atender

567 municípios.
“Não tenho dúvidas de
que sou um governador municipalista, essa é a forma
correta de se fazer gestão.
É uma deliberação do nosso
governo, descentralizar recursos e acreditar na capacidade dos prefeitos e prefeitas”, afirmou o Governador João Doria no evento que
reuniu cerca de 1.500 ges-

SÃO PEDRO DO TURVO

RECEITA DA VOVÓ

O projeto Receita da Vovó
vem sendo um sucesso no município de São Pedro do Turvo. A cada encontro, uma
nova receita é apresentada
e ensinada ao grupo, como
na última segunda-feira, 17,
onde a dona Marlene Freitas passou seus conhecimentos e ensinou as participantes a fazerem uma deliciosa
rosquinha de nata. “Uma
ideia de café da tarde gos-

tosa e com o preço reduzido”, comentou a primeiradama Eduarda Pinheiro que
também esteve presente.
Ainda no encontro, em
parceria com a empresa Frutap de Bernardino de Campos, foram doados danones
aos alunos.
A primeira-dama Eduarda
comunica que nos próximos
dias novos cursos serão oferecidos e os interessados, devem se inscrever no CCJ de
São Pedro do Turvo.

tores de 509 municípios, entre eles 503 prefeitos.
O dinheiro será escalonado de modo a priorizar apoio
do Governo do Estado a municípios com até 100 mil habitantes. Segundo os critérios da
Secretaria de Desenvolvimento Regional, cidades com até
20 mil habitantes poderão
pleitear repasses de até R$
300 mil. O valor sobe para R$
500 mil para municípios com
até 50 mil habitantes e atinge
o máximo de R$ 700 mil para
as cidades maiores.
As prefeituras já poderão
apresentar projetos para
aplicação da verba. Os repasses estaduais deverão
custear, parcial ou integralmente, obras de infraestru-

tura urbana e pavimentação
e recapeamento de ruas,
além de construção ou reforma de escolas e praças.
A previsão é que os repasses comecem a ser feitos no
segundo semestre. Os pedidos apresentados pelas prefeituras serão avaliados pelo
corpo técnico e financeiro da
gestão estadual. A partir da
aprovação, o dinheiro será liberado mediante contratação
dos serviços e medição de
cada etapa das obras.
Em contrapartida, o Governo de São Paulo vai exigir
que as prefeituras atendam a
metas de gestão pública estabelecidas pelo Palácio dos
Bandeirantes. Entre elas, estão aumento no número de
matrículas em creches, préescolas e ensino fundamental;
redução da taxa de mortalidade infantil; e queda no número de mortes por homicídios e
em acidentes de trânsito.
“As novas diretrizes do
governo foram expostas aos
prefeitos. Apresentamos programas que qualificam, focalizam e modernizam as políticas públicas, pactuando
resultados e investindo na
descentralização dos recursos,” explicou Vinholi.
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Funcionários públicos participam de quadrilha
No último domingo,
16, foi realizada a animada quadrilha na festa
junina em Espírito Santo do Turvo com a apresentação dos funcionários públicos e amigos.
Com muita dança e comidas típicas, a festa
contou com a presença
de um grande público
que foi animado ainda
pelo cantor Eliel Lima.
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Fosfoetanolamina volta a
ser testada em humanos
(COM G1)
A Universidade Federal
do Ceará (UFC) começou
nesta segunda-feira (17) os
primeiros testes da chamada
pílula do câncer em seres humanos. Ao todo, 64 voluntários vão participar do experimento, realizado pela primeira vez no Brasil.
PIONEIRISMO
O deputado estadual Ricardo Madalena é o pioneiro no
Estado de São Paulo na luta
pelos testes em humanos com
a Fosfoetanolamina sintética.
Ele foi o relator da CPI da
Fosfoetanolamina na Assembleia Legislativa, que durou
seis meses, sendo concluída
em abril de 2018, e que revelou que os testes feitos pelo
ICESP (instituto do Câncer do
Estado de São Paulo) apresentava graves irregularidades e não seguiu as normas
da Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária). O
relatório final da CPI foi encaminhado ao Ministério Público. Em março deste ano,
Madalena solicitou uma agenda com o presidente Jair Bolsonaro, que também apoia os
testes com a substância.
PESQUISA
O objetivo da pesquisa
com a Fosfoetanolamina sintética, segundo o diretor do
Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM), Prof. Odorico de Moraes, é observar
qual a dosagem máxima do
tratamento, verificar possíveis efeitos colaterais, além
de realizar o estudo farmacocinético, ou seja, analisar
em quanto tempo o fármaco
é absorvido pelo corpo e
quanto tempo continua circulando pelo organismo.
Todos os voluntários são
sadios, entre 18 e 50 anos.
Eles foram divididos em quatro grupos e cada um será
acompanhado por 15 dias.
As 12 primeiras pessoas receberam 500 miligramas do
substância, a dosagem inici-

al do teste. Os outros passarão por dosagens maiores,
com um máximo de três gramas. A próxima etapa, com
um novo grupo, deve iniciar
no começo de julho.
“Aqui encerramos nossa
parte nos estudos da Fase 1
com a Fosfoetanolamina sintética, para o qual fomos contratados”, informa o professor.
A coordenação dos estudos
é da professora Elisabete
Moraes, coordenadora do
Centro de Pesquisa do
NPDM. As próximas etapas
dependem de novos recursos
advindos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações, órgão financiador da pesquisa.
PÍLULA DO CÂNCER
Desde 2015 a UFC trabalha com a comissão nacional
para realização de trabalhos
pré-clínicos e clínicos sobre a
Fosfoetanolamina sintética,
principal agente da pílula do
câncer. Estudos divulgados
pela universidade em 2016
mostram a eficácia da substância sobre um dos tipos mais
agressivos e resistentes a respostas do câncer de pele, o
melanoma B16F10.
Administrando o fármaco
em camundongos, foi possível conferir uma redução de
64% sobre o crescimento do
tumor, um índice menor em
relação aos verificados com
o uso de outros agentes químicos em tratamento de câncer. Além disso, praticamente não houve o registro de
efeitos colaterais significativos nos animais.
Os testes com a Fosfoetanolamina sintética já foram
tema de discussão na Subcomissão de Fármacos da
Câmara dos Deputados, com
a presença dos pesquisadores da UFC. O grupo reiterou a importância de continuar a pesquisa em equipamentos públicos e de receber financiamento para
exercer estudos para o desenvolvimento de fármacos.

