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Campanha de Vacinação contra a
Museu do Futebol oferece interações
educativas on-line para escolas
Poliomielite, Sarampo e Multivacinação
é prorrogada até dia 30
Na capital paulista, a cobertura vacinal da Poliomielite em
2020 (até setembro), para menores de 1 ano, está em 82,13%.
Importante esclarecer que o cálculo das coberturas vacinais é
feito com base no esquema vacinal completo para cada vacina. Os esforços que estão sendo
feitos, durante a Campanha de
Multivacinação e na rotina das
UBS, visam atingir 95% de cobertura até dezembro deste ano. Na
lista de vacinas que fazem parte
da campanha de multivacinação,
está incluída a vacina Poliomielite
injetável, para menores de 1 ano.
Já a Campanha de Vacinação
contra a Poliomielite, para
crianças de 1 a 4 anos, tem como
principal objetivo reduzir o risco

de reintrodução do Poliovírus na
cidade e está sendo feita de forma indiscriminada, ou seja, para
todas as crianças, mesmo que
estejam em dia com as doses.
Vale destacar que foi prorrogada, ainda, a Campanha de
Vacinação do Sarampo (SCR) em
crianças e adultos, de 6 meses a
49 anos de idade. Esse vírus, que
no ano de 2019 voltou a circular,
é de transmissão respiratória, de
pessoa a pessoa, e os casos podem aumentar com a flexibilização das atividades na pandemia.
Durante as Campanhas, as
Unidades de Saúde estão envolvidas em uma força-tarefa em
todas as regiões da cidade, envolvendo os agentes comunitários de Saúde (ACS), técnicos

das equipes das salas de vacina e Unidades de Vigilância em
Saúde (UVIS). As ações estão
voltadas para busca ativa de faltosos, com vacinação casa a casa
e em postos volantes, identificação de bolsões de baixa cobertura vacinal e áreas de ocupação.
A vacina está disponível em
todas as 468 Unidades Básicas
de Saúde do Município. O munícipe pode consultar a Unidade
de Saúde mais próxima através do Busca Saúde: http://
buscasaude.prefeitura.sp.gov.
br/. Aos sábados, as doses podem
ser encontradas nas AMA/UBS
Integradas. Vale lembrar que todas as Unidades estão adotando
todas as medidas de biossegurança adequadas.

Atividades gratuitas sobre videogame têm
inscrições abertas na Biblioteca de São Paulo
e Biblioteca Parque Villa-Lobos
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Com inscrições abertas e
gratuitas, a aula expositiva “Vi
deogame, a evolução da arte”,
com João Varella, e a Oficina
“A Nova Califórnia”, com Tainá
Felix da Silva, estão nas programações on-line de novembro da
Biblioteca de São Paulo (BSP)
e Biblioteca Parque Villa-Lobos
(BVL), respectivamente.
“Videogame, a evolução da
arte” está marcada para 30 de
novembro, das 19 às 21 horas.
Com vagas limitadas, as inscrições podem ser feitas em www.
bsp.org.br/inscricao. A atividade trata do videogame como
gênero de criação e Varella
questiona: até que ponto, a tecnologia, a economia e a história influenciam os jogos? Entre
os temas abordados também
constam o surgimento do Vale
do Silício, a globalização, a estética agressiva dos anos 1990,
a revolução independente por
meio da distribuição digital e a
gamificação. João Varella é jornalista especializado em tecnologia e economia, além de autor dos livros “Videogame, a
Evolução da Arte”, “42 Haicais
e 7 Ilustrações”, entre outros,
e fundador da Editora Lote 42,
das livrarias Sala Tatuí e Banca
Tatuí.
Na Oficina on-line “A Nova
Califórnia”, Tainá Felix da Silva
mostra como se deu o processo de criação do jogo eletrônico
inspirado em conto de mesmo
nome do escritor Lima Barreto

(1881-1922). O encontro virtual
acontece em 20 de novembro, às
18 horas. Para inscrições, acesse
www.bvl.org.br/inscricao, Vagas
também limitadas. Na atividade, Tainá falará sobre processos
de criação, escolhas de design
e pesquisas durante o desenvolvimento do jogo eletrônico.
Tainá Felix é pós-graduada em
Gestão Cultural pelo Senac-SP,
bacharel em Teatro pelo curso de Comunicação das Artes
do Corpo pela PUC-SP e atriz
formada pelo Teatro Escola
Macunaíma (2007). É produtora dos jogos “A Nova Califórnia”
e “Amora”.
Com a necessidade de estimular o distanciamento social
e outras medidas de proteção

contra o contágio pelo novo
Coronavírus, a Secretaria de
Cultura e Economia Criativa
criou o #Culturaemcasa, que
amplia a oferta de conteúdos virtuais dos equipamentos. Para saber mais sobre as
programações da BSP e BVL,
acesse, respectivamente, os sites: www.bsp.org.br e www.bvl.
org.br. Importante acrescentar
que as duas bibliotecas estão
retomando as atividades presenciais de programação cultural gradualmente, com capacidade de atendimento reduzida
e respeitando os protocolos de
saúde. Para mais informações,
acesse as redes sociais dos dois
espaços: @BSPbiblioteca e
@BVLbiblioteca.

A REDENÇÃO DE ANTÔNIO
BENTO, de Luiz Antônio Muniz

de Souza e Castro e Débora Fiuza
de Figueiredo Orsi (Editora
Reality Books). Obra é uma homenagem ao herói e também esclarece diversas controvérsias
sobre a vida de Antônio Bento.
Luiz Antônio Muniz de Souza e
Castro, bisneto direto do biografado, e a professora Débora Fiuza
de Figueiredo Orsi apresentam o
produto de 10 anos de uma pesquisa profunda e criteriosa com
fontes primárias. Enriqueceu
a produção a viúva de Antônio
Bento, dona Benedicta Amélia,
que criou o pai do autor e se constituiu na ponte de gerações ao
transmitir esses registros históricos. Com endosso do sociólogo
e político Florestan Fernandes
(1920 - 1995), o lançamento relata
a luta contra a escravidão de uma
São Paulo na qual prevaleciam

os interesses dos escravagistas.
“Somente Antônio Bento perfilha
uma diretriz redentorista, condenando amargamente o engolfamento do passado no presente,
através (sic) do tratamento discriminativo e preconceituoso do
negro e do mulato. Em consequência, o mito floresceu sem contestação, até que os próprios negros
ganharam condições materiais
e intelectuais para erguer o seu
protesto. Um protesto que ficou
ignorado pelo meio social ambiente, mas que teve enorme significação histórica, humana e política.
De fato, até hoje, constitui a única
manifestação autêntica de populismo, de afirmação do povo humilde como gente de sua autoliberação.” (Florestan Fernandes
- A Redenção de Antônio Bento,
pág. 26).
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Educadores do Museu farão atividades por meio de vídeo chamadas para
turmas de crianças e jovens de instituições de ensino de todo o País

multidisciplinar de educadores
do Museu - todos profissionais
com Ensino Superior, com formações variadas. Com esse formato, agora escolas de qualquer
parte do país poderão fazer atividades educativas com o Museu
do Futebol.
Os atendimentos acontecerão de terça a sexta pela plataforma Google Meets. Terçasfeiras, às 15 horas, e de quarta
a sexta uma sessão às 10 horas e outra às 15 horas. Cada

atividade terá duração de 1 hora
a 1h30, a depender da disponibilidade da turma, que pode ter
até, 25 pessoas. Para que a atividade seja realmente interativa, todos os participantes devem entrar na sala virtual com
câmeras ligadas.
Os horários podem ser flexibilizados para turmas de
Educação de Jovens e Adultos.
Gratuito. Inscrições: https://
museudofutebol.org.br/
interacao-educativa-online/

Dia Nacional de Zumbi dos
Palmares e da Consciência Negra

Oficina On-line A Nova Califórnia com Tainá Felix da Silva
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Mesmo com as visitas em
grupo ainda suspensas por conta da pandemia de Covid-19, o
Museu do Futebol vai conti
nuar atendendo escolas e instituições com interações educativas exclusivas em encontros
on-line. Com agendamento prévio, as turmas poderão interagir com os educadores do Museu
e aprender mais sobre as disciplinas que estão estudando,
a partir de conhecimentos do
universo do Futebol. Assim, as
aulas ganham uma extensão por
meio de uma atividade lúdica,
apoiando o processo de aprendizado. Localizado no estádio do
Pacaembu, o Museu do Futebol
é uma instituição da Secretaria
de Cultura e Economia Criativa
do Estado de São Paulo.
Para que a atividade seja
mais proveitosa para cada grupo,
o professor ou responsável pela
turma informa, na hora da inscrição, quais os temas que estão sendo trabalhados em sala de aula.
Os educadores do Museu então
fazem um roteiro personalizado,
específico para cada atendimento. Disciplinas como: Geografia,
História, Artes, Educação Física
e Língua Portuguesa são apenas alguns dos exemplos que podem ser trabalhados pela equipe

Dr. Limirio Leal da Fonseca Filho

CRM: 35.217

Dr. Luiz Augusto Seabra Rios

CRM: 52.025

Rua Conselheiro Brotero, 1.539 - 2º and. - sls. 23/24

3666-8068
CRM: 25.290

Dr. Waldir Portellinha
Cirurgias a Laser • Miopia • Lentes de Contato
Catarata • Lentes Intraoculares • Plástica Ocular
Glaucoma • Retina • Transplante de Córnea
Av. Brig. Luiz Antônio, 2.504 - CEP 01402-000 - 11º And. - Jd. Paulista

Tel: 3284-8186 / Fax: 3287-8506 • www.portellinha.com.br

No Rio Grande do Sul em
1970, um grupo de quilombolas
criou o dia 20 de novembro como
o Dia da Consciência Negra,
data para homenagear o líder do
Quilombo dos Palmares, Zumbi
dos Palmares, que foi assassinado nesse dia por tropas coloniais
brasileiras, no ano de 1695.
A Consciência Negra foi instituída e foi transformada em
Lei nº 12.519 no dia 10 de novembro de 2011, celebrado em
20 de novembro e, como dito
anteriormente traz como referência a morte de Zumbi, (20
de novembro de 1695) que é
uma figura histórica como símbolo de resistência e líder do
Quilombo dos Palmares. A localização do Quilombo ficava onde
é hoje o estado de Alagoas, na
Serra da Barriga, que fica a cerca de 76,4 km do município de
União dos Palmares, situado a 9
quilômetros de Maceió, capital
do estado de Alagoas e, lá viveram mais de 20 mil pessoas entre 1597 a 1695.
Zumbi foi um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou
para a libertação do seu povo e
contra o sistema escravista, na
época do Brasil Colonial e, representa no plano simbólico, a
herança histórica da população
negra no processo de libertação
e de luta por direitos violados.
Atualmente, existe uma série de estudos que procuram
reconstituir a biografia desse
importante personagem da resistência à escravidão no Brasil.
A Lei nº 12.519 que foi criada durante o governo de Dilma
Rousseff, não foi transformada
em feriado nacional, portanto,
os governos de cada estado e cidade do Brasil devem optar por
ser feriado ou não.
A Lei também traz a inclusão da temática “História
e Cultura Afro-Brasileira” no
currículo escolar, resgatando a
contribuição do povo negro nas
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“SÍNDROME DO PÂNICO”, DEPRESSÕES

Depois de + de 23 anos
também na V. Maria Alta
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O Quilombo dos Palmares, maior centro de
resistência negra do Brasil Colonial em Serra

áreas social, econômica e política pertinente à História do
Brasil. O Dia da Consciência
Negra surgiu para lembrar o
quanto os negros sofreram, o
Foto: Reprodução

O feriado é uma homenagem
a Zumbi dos Palmares que foi
assassinado nesse dia por tropas
coloniais brasileiras, e por ser
símbolo de resistência

quanto lutaram e conquistaram
desde a colonização do Brasil,
mas também serve para homenagear àqueles que lutaram pelos direitos da raça e seus principais feitos.
Essa data é importante para
lembrarmos de que a nossa sociedade foi construída por meio
da escravidão. E, mesmo que tenha melhorias a falta de oportunidade para a população negra
continua grande, e o racismo
está presente nos detalhes do
cotidiano. Zumbi é considerado
um dos grandes líderes de nossa
história, é símbolo da resistência e luta contra a escravidão,
lutou pela liberdade de culto, religião e prática da cultura africana no Brasil Colonial.
Neste ano devemos lembrar
que o prefeito da Cidade de São
Paulo, Bruno Covas, assinou
um decreto e foi publicado no
Diário Oficial no dia 19 de maio
de 2020, sobre o adiantamento
do feriado em função da pandemia da Covid-19. Portanto, não
haverá feriado nesta sexta-feira
(20). O objetivo era aumentar o
isolamento social por conta do
coronavírus.
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Acupuntura trata dores na coluna e ciático, artrites e artroses
Por

Dr. José Antônio Rinaldi

O

s problemas de coluna podem ocorrer em qualquer
idade, se torna mais comum com
o esforço físico e com o envelhecimento dos discos que podem desenvolver hérnia de disco. Os sintomas
são: dor, formigamento e irradiação para as pernas. As dores nas
articulações ou nas juntas, são sensações bastante agudas e que causam muito incômodo como rigidez
e dor que podem ocorrer com e sem
o movimento muscular, e acometem uma ou mais articulações do
corpo. As dores articulares podem
ter diversas causas por exemplo:
artrite reumatóide, as bursites, bicos de papagaio, lúpus eritematoso,
osteoartrite (degeneração da cartilagem), artroses, fator idade, doenças infecciosas, tendinites, lesões
constantes e o próprio envelhecimento dos tecidos.
Segundo dr. Rinaldi, na medicina chinesa essas dores são chamadas de “Síndrome Bi” e os sinais dessas dores podem começar
em apenas uma articulação ou juntura, mas logo poderá se espalhar
para as demais, podendo acometer
ombros, cotovelos, punhos, quadril, joelhos, tornozelos e a coluna
vertebral.

No tratamento utilizamos agulhas sistêmicas por todos os pontos de dor, assim como pontos na
orelha, pode-se utilizar a eletroacupuntura a Laser (sem dor), e se
necessário também pode-se utilizar as remédios naturais e fitoterapia chinesa para que haja melhora
mais rápida do processo doloroso e
inflamatório.
Outras indicações: cefaleia,
en
xaqueca, irritabilidade, insônia, úlceras, gastrites, depressão,
ansiedade, obesidade, diabetes, reumatismos, estresse, síndrome do pânico, doenças da coluna vertebral,
hérnia de disco, artrose, tendinite
de ombro, artrite, LER (por esforço
repetitivo), fibromialgia, AVC (derrame cerebral), bronquite, asma, rinite, alergias, sinusite, zumbidos,
tensão pré-menstrual, dores das
gestações, tabagismo, distúrbios da
menopausa e prisão de ventre.
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