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CARDOSO VENCE E LEVA TÍTULO 
DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 

DE CAMPO DE ITAPEVI
Página 3

Felipe Barros/ Ex-Libris/ Secom PMI

PREFEITURA CONQUISTA 
MAIS MÉDICOS PARA ITAPEVI

Profissionais de saúde do Mais 
Médicos trabalharão nas Unidades 

de Saúde da Família
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CARDOSO É CAMPEÃO DA 1ª DIVISÃO 
DE FUTEBOL DE CAMPO DE ITAPEVI

Em jogo emocionante, equipes disputaram lance a lance e decidiram a taça nos pênaltis

Em uma partida disputadíssima e de belos 
lances, o time do Cardoso conquistou, neste 
domingo (8), o título inédito da 1ª Divisão do 
Campeonato Municipal de Futebol de Campo. 
A equipe venceu o Boca Júnior pelo placar de 3 
a 2 na disputa de pênaltis. A grande final acon-
teceu no Estádio André Nunes Júnior, na Vila 
Nova Itapevi.

No tempo normal, a partida ficou empatada 
em 1 a 1. Os gols foram marcados por Agner Mi-
randa Silva (Peninha), do Boca, no 1º tempo, e 
por Luis Fernando Rocha (Fernandinho), do Car-
doso, no 2º período de jogo. Ambas as equipes 
nunca haviam vencido a competição. O vence-
dor garantiu vaga na Copa dos Campeões 2018.

As torcidas marcaram presença, lotaram as 
arquibancadas e cantaram durante os 80 minu-
tos de jogo. Cerca de 2 mil pessoas comparece-
ram ao estádio para assistir à final.

O goleiro do Cardoso, André Cordeiro Ra-
mos, que defendeu três das cinco cobranças de 
pênalti na partida, ganhou o troféu de defen-
sor menos vazado da competição. O capitão do 
time e meia atacante, Everton Santos de Sena, 
recebeu os troféus de Artilheiro do Campeo-
nato, com oito gols anotados, e de Craque da 
Competição.

Ao longo do campeonato, o Cardoso dispu-
tou dez jogos, com oito vitória e apenas uma 
derrota - foram 20 gols marcados e sete sofri-
dos. Durante a entrega da taça e das medalhas 
aos campeões e vice houve festa com direito 
à chuva de prata e desfile em trio elétrico da 
equipe vencedora pelas ruas da cidade até a 
sede do clube.

O Cardoso, que conquistou 25 pontos no 
Campeonato, havia disputado a final pela pri-
meira vez em 2012, quando foi derrotado por 
4 a 0 pelo Portela. Já o Boca Júnior, que fez 20 
pontos nesta edição do torneio, chegou às fi-
nais pela terceira vez.

O time foi o segundo colocado em 2014, 
2016 e neste ano. Durante a competição, o 

vice-campeão jogou dez partidas, teve seis 
vitórias, dois empates, duas derrotas, mar-
cou 12 gols e sofreu oito. O terceiro lugar do 
campeonato ficou com o Unidos de Ambuitá, 
com 18 pontos.

Caíram para a 2ª Divisão quatro equipes: 
Colina Bem Bolado, Caveira, Real Rosimeire e 
Bahia do Marina. Os times que conseguiram 
o acesso para a elite do Campeonato Munici-
pal 2018 foram: Malvinas, Estrela, Santo An-
tônio e Atlético Pinheiro.   

A partida contou com a arbitragem de 
Marcelo Aparecido, árbitro integrante da CBF 
(Confederação Brasileira de Futebol), que 
apitou a primeira partida da final da Copa do 
Brasil neste ano entre Flamengo e Cruzeiro, 
além de Santos e Palmeiras pelo Brasileirão 
pelo returno. A partida teve como primeiro 
assistente Robson Luiz Ribeiro e segunda as-

sistente Renata Ruel.
O vice-prefeito e secretário de Governo, 

Marcos Godoy (Teco), e o presidente da Câ-
mara Municipal, Anderson Cavanha (Bruxão 
do Táxi), também prestigiaram a partida, 
além de vereadores e autoridades locais.

FINAL DO VETERANO

No próximo domingo (15), às 11h, o Está-
dio André Nunes Júnior recebe a final da 1ª 
Divisão da Categoria Veterano (atletas acima 
de 35 anos). O jogo será entre Rainha e Bota-
fogo. A entrada e gratuita.

Às 9h, pela 2ª Divisão da Categoria Vete-
rano, disputam Independência e Explosão, 
também no estádio. Na 1ª divisão, 21 times 
disputam a competição. Já pela segunda são 
19 clubes em disputa.   

Cardoso é o campeão da elite de futebol de Itapevi

Felipe Barros/ Ex-Libris/ Secom PMI
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MAIS MÉDICOS: ITAPEVI CONQUISTA 
6 NOVOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
Itapevi passará a ter 30 profissionais do programa Mais Médicos nas Unidades de Saúde da Família
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MAIS MÉDICOS: ITAPEVI CONQUISTA 
6 NOVOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
Itapevi passará a ter 30 profissionais do programa Mais Médicos nas Unidades de Saúde da Família

A Prefeitura de Itapevi conquistou na segun-
da-feira (9) mais seis profissionais de saúde do 
Programa Mais Médicos, mantido pelo Ministé-
rio da Saúde.

Os novos médicos, todos generalistas, fazem 
parte de um grupo de 338 profissionais brasilei-
ros formados no exterior que aderiram ao proje-
to e foram selecionados para o programa no mês 
de outubro. 

Os profissionais estão em treinamento, em 
Brasília. A preparação e avaliação dura em média 
três semanas e consiste na realização de oficinas 
educacionais sobre temas diversos, como legisla-
ção referente ao Sistema Único de Saúde (SUS), 
protocolos clínicos de atendimento do SUS e có-
digo de ética médica.

“Após a liberação destes profissionais pelo 
Ministério da Saúde, eles já estarão aptos para 
dar início aos trabalhos no município”, explicou o 
médico Paulo Juliano Ardito, coordenador muni-
cipal do programa de Saúde da Família.

Itapevi participa do Mais Médicos desde a 
criação do programa, em 2013. Atualmente, tra-
balham na cidade 24 médicos - cubanos. Com a 
recente contração, o município passará a contar 
com 30 profissionais atendendo exclusivamente 
nas Unidades de Saúde da Família (USF).

Pelas regras do programa, os médicos não 
podem trabalhar nos serviços de emergência ou 
atuarem como especialistas.  Os clínicos do Mais 
médicos trabalham com jornada de 40 horas se-
manais, sendo 32 horas para atendimento e oito 
horas para estudos.

O PROGRAMA

Criado em 2013, o Programa Mais Médicos 
ampliou à assistência na Atenção Básica fixando 
médicos nas regiões com carência de profissio-
nais. O programa conta com 18.240 vagas em 
mais de 4 mil municípios e 34 Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEI), levando assistência 

para cerca de 63 milhões de brasileiros.
Do total de médicos participantes, 47,1% são 

profissionais da cooperação com a Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS), 45,6% brasi-
leiros formados no Brasil ou no exterior e 4,16% 
são intercambistas estrangeiros. As demais vagas 
serão abertas para reposição.

Desde novembro de 2016, o Ministério 
da Saúde está abrindo oportunidades para 
a substituição de médicos da cooperação 
com a OPAS. Foi feito um levantamento para 
ver quais cidades atendidas por profissionais 

cubanos poderiam atrair brasileiros. A expec-
tativa é realizar quatro mil substituições em 
três anos, tornando a iniciativa mais autossufi-
ciente. Até o momento, mais de 1.000 postos 
foram substituídos por brasileiros.

ULTRASSONOGRAFIA 

Há mais avanços. No dia 30 de junho, a Pre-
feitura inaugurou o Serviço de Ultrassonografia 
(SEU). O atendimento irá reduzir a fila de espera 
de 21 mil exames na cidade.

Competição aconteceu na quinta (5) na Comunidade Kolping Cristo Rei 

Divulgação PMI
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