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Dor na coluna e ciático tem jeito, trate com Acupuntura e Naturopatia
Informe Publicitário  

A coluna vertebral é compos-
ta de ossos, discos interverte-

brais e nervos chamados raízes, contu-
do, estas estruturas ao longo do tempo 
iráo se desgastar e isso irá causar dores 
e inflamações. A dor na região da colu-
na lombar ou nas costas, é a queixa mais 
comum onde pode ocorrer também ir-
radiação ou sensação de queimação nas 
pernas, chegando aos joelhos, e a plan-
ta dos pés, e poderá apresentar também 
sensação de  formigamentos. Aí já está 
comprometido o nervo ciático!

As dores inflamatórias poderão afe-
tar as junturas e haverá o desgaste do 
disco intervertebral, levando à uma 
compressão das raízes nervosas dan-
do a sensação de dor, queimação e for-
migamentos nas pernas. A dor pode co-
meçar na região da cintura, virilha, nas 
coxas e bumbum, migrando para as per-
nas. Este processo poderá afetar uma ou 
as duas pernas, limitando assim os mo-
vimentos cotidianos e o trabalho, e tudo 
piora com os esforços, a má postura e se 
a pessoa estiver acima do peso corporal.

Segundo dr. Rinaldi assim que os 
sintomas começarem a incomodar pro-
cure um profissional habilitado e o tra-
tamento correto, assim o tempo de tra-
tamento e a recuperação será mais 
rápido.

A Acupuntura é uma técnica que 

trabalha o corpo no seu aspecto ener-
gético equilibrando a função dos órgãos 
e  por modulaçao neuronal estimulando 
substâncias dentro do cérebro para me-
lhorar a dor, inflamação.

Utilizamos acupuntura sistêmica 
(agulhas no corpo) e na orelha, podemos 
utilizar ventosas no local e para pacien-
tes que tem medo de agulha utilizamos 
Acupuntura a Laser (sem dor). Também 
tratamos com remédios naturais e fito-
terapia chinesa.

Outras indicações: cefaleia, enxa-
queca, irritabilidade, insônia, úlceras, 
gastrites, depressão, ansiedade, obesida-
de, diabetes, estresse, síndrome do pâni-
co, doenças da coluna vertebral, hérnia 
de disco, artrose, tendinite de ombro, ar-
trite, LER (por esforço repetitivo), fibro-
mialgia, AVC (derrame cerebral), bron-
quite, asma, rinite, alergias, sinusite, 
zumbidos, tensão pré-menstrual, dores 
das gestações, tabagismo, distúrbios da 
menopausa e prisão de ventre.
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Governo de SP anuncia que não haverá ponto 
facultativo de Carnaval em todo o Estado

Na última sexta-feira (29), 
o governador João Doria anun-
ciou que o Governo de São 
Paulo, assim como a Prefeitura 
da capital, decidiu não conce-
der ponto facultativo nos dias 
de Carnaval para todo o esta-
do. A decisão segue recomenda-
ção do Centro de Contingência 
do Coronavírus.

“Não haverá o feriado de 
Carnaval este ano. Esta é a reco-
mendação do Centro de Contin-
gência, de 20 médicos, cientis-
tas e especialistas, para com isso 
manter sob controle a expansão 
da pandemia”, disse Doria.

O feriado está suspenso nas 
repartições e serviços públicos, 
que vão ter expediente regular 
nos dias 15, 16 e 17 de feverei-
ro. O objetivo é impedir aglo-
merações comuns em festejos 

de Carnaval, bem como evitar 
a circulação de pessoas e prote-
ger vidas em um momento em 

que casos e óbitos provocados 
pela Covid-19 crescem em todo 
o Estado.

Foto: Divulgação

Decisão segue recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus 
para evitar aglomerações e circulação de pessoas

Livro internacional sobre bibliotecas 
relata experiências da BSP e da BVL

A Biblioteca de Utrecht, na 
Holanda, acaba de lançar o livro 
“Living Libraries: The House 
of the Community Around the 
World” (Bibliotecas Vivas: O 
Lar da Comunidade ao Redor 
do Mundo), que reúne 30 rela-
tos de experiências significati-
vas e inovadoras em bibliotecas 
- especialmente bibliotecas pú-
blicas - de todo o mundo. O ca-
pítulo sobre a América Latina 
foi escrito pelo bibliotecário chi-
leno Gonzalo Oyarzún, e dedica 
cinco páginas às bibliotecas de 
São Paulo (BSP) e Parque Villa-
Lobos (BVL).

Organizado por Ton van 
Vlimmeren, ex-diretor da Bi-
blioteca de Utrecht, “Living 
Libraries” reúne artigos de es-
pecialistas de vários países so-
bre o papel transformador das 
bibliotecas. Há relatos oriundos 
de todas as partes do mundo: do 
Nepal ao Haiti, de Cingapura e 
da Austrália, da África a Europa 
e Américas.

“Este livro é um marco so-
bre as transformações e a re-
novada importância do papel 
das bibliotecas em todo o mun-
do. Traz exemplos e experiên-
cias notáveis que demonstram 
a potência e a atualidade das 
bibliotecas” diz Pierre André 
Ruprecht, diretor executivo 
da SP Leituras, responsável 

pela gestão e implementação 
da BSP e da BVL, ambas são 
equipamentos da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo.

Seu lançamento on-line 
contou com a participação da 
presidente da IFLA (Inter-
na tio nal Federation of Libra-
ry Associations), Cristine 
McKen zie, e de diversos es-
pecialistas de todos os conti-
nentes. No evento, Oyarzún 
falou sobre a experiência da 
criação da BSP e da BVL em 
São Paulo. “As bibliotecas fo-
ram construídas em locais que 

antes eram muito degradados 
e hoje são grandes espaços que 
servem às comunidades nos 
entornos”, disse ele.

No site da Biblioteca de 
Utrecht, a versão digital do livro 
(em inglês e holandês) está dis-
ponível gratuitamente nos for-
matos pdf e ePub. Quem quiser 
o volume físico, pode adquiri-lo 
na mesma página por 27 euros, 
mais taxa de envio. Para isso, 
basta fazer o pedido envian-
do nome, endereço, país, ende-
reço eletrônico e número de te-
lefone para klantenservice@ 
bibliotheekutrecht.nl.

Foto: AGZN

BSP ganha destaque em publicação sobre bibliotecas em todo mundo

Cuidados com o carro
 em enchentes

As chuvas têm alagado rapi-
damente muitas áreas da Grande 
São Paulo e os prejuízos com car-
ro podem chegar a mais de R$ 
1mil. Para enfrentar as chuvas 
com segurança, o engenheiro 
mecânico e especialista em ma-
nutenção de automóveis, Denis 
Marum, explica algumas ações 
preventivas que devem ser toma-
das para não danificar o carro:

•A dica principal é evitar entrar 
em áreas alagadas;
•Fique atento aos aplicativos de 
trânsito e no noticiário de rádio 
para saber como evitar as áreas 
alagadas;
•Se tentou passar em alaga-
mento, não deixe de acelerar o 
carro durante toda travessia. 
Passar em 1ª marcha e deva-
gar (porque a aceleração do car-
ro evita a entrada de água pelo 
escapamento);
•Verifique a passagem de cami-
nhões e carros ao seu lado, ou 
em sentido contrário para evi-
tar marola e a água não alcance 
a entrada do filtro de ar;

•Se o carro morrer, não tente 
fazê-lo pegar. Peça ajuda e reti-
re-o do local onde está parado.

Lembre-se que a altura má-
xima, para passar numa área 
alagada, é a metade da roda. 
Para quem foi vítima de alaga-
mentos e o carro ficou na água, 
é preciso ser rápido na manu-
tenção interna do veículo e os 
cuidados com o motor. “Depois 
de enfrentar a enchente, o car-
ro precisa ir para uma oficina e 
passar pela verificação detalha-
da e lavagem interna completa, 

senão a perda e a desvaloriza-
ção serão ainda maiores”, expli-
ca Denis Marum.

•É necessário trocar os óleos: 
do motor, transmissão e diferen-
cial do veículo;
•Limpar a parte externa do 
radiador;
•Verificar o filtro de ar e água 
nos faróis;
•Fazer limpeza no sistema de 
freios;
•Fazer a limpeza interna: lavar 
bancos, carpete e forrações para 
evitar o mau cheiro.

Foto: Reprodução/TV Globo

Inscrições abertas para cursos gratuitos de 
inclusão digital para pessoas com deficiência

A Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência abre inscrições para 
cursos de inclusão digital para 
pessoas com deficiência. Gra-
tuitos e em formato de ensino 
à distância (EaD), os cursos vi-
sam desmistificar o sentimento 
de medo e insegurança em aces-
sar recursos tecnológicos.

Dentro do módulo de inclu-
são digital, as pessoas com de-
ficiência interessadas podem 
se matricular nos cursos de: 
Alfabetização Digital, Digitação, 
Redes Sociais e Tecnologia As-
sis tiva, voltada para pessoas 
com deficiência visual.

A ação é realizada em parceria 

com o Centro de Tecnologia e 
Inovação e com o Serviço de 
Reabilitação Lucy Montoro - Jar-
dim Humaitá, equipamentos da 
Secretaria, e visa garantir maior 
autonomia e inclusão para a pes-
soa com deficiência.

“Os cursos de inclusão di-
gital, como quer o Governador 
João Doria atendendo as pes-
soas com deficiência, tem como 
objetivo proporcionar maior in-
clusão e acessibilidade digital e 
tecnológica das pessoas com de-
ficiência, principalmente nes-
te período de pandemia”, res-
saltou a Secretária Estadual 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Célia Leão.

As inscrições devem ser rea-
lizadas pelo link https://bit.ly/
CursosInclusaoDigital.

Serviço:
Inscrições abertas para cursos 
gratuito de inclusão digital
Cursos: Alfabetização Digital, 
Digitação, Redes Sociais e 
Tecnologia Assistiva voltada 
para pessoas com deficiência 
visual
Modalidade: ensino à distância
Dúvidas e informações: segun-
da a sexta-feira, das 8 às 17 ho-
ras - e-mail faleconosco@cti.
org.br ou por meio do aplicati-
vo WhatsApp (11) 99841-6685 / 
99690-3359

Estabelecimentos comerciais voltam a 
funcionar aos fins de semana em SP
Na última quarta-feira (3), 

o governador João Doria anun-
ciou a suspensão de restri-
ções temporárias do Plano São 
Paulo após a melhora de indica-
dores de controle da pandemia 
em todo o Estado. Neste sábado 
(6) e domingo (7), Prefeituras 
de regiões na Fase Laranja po-
derão liberar atendimento pre-
sencial em comércios e serviços 
não essenciais, das 6 às 20 ho-
ras, durante todo o final de se-
mana e também dias úteis.

“Tivemos, felizmente, queda 
no número de internações, tan-
to em leitos primários como os 
de UTI, o que nos permite sus-
pender a decisão de fechamento 
de atividades econômicas já nes-
te final de semana”. A redução 
de hospitalizações por Covid-19 
foi de 11%. “Isto, porém, não 
deve compreender falta de cui-
dado e de atenção para que as 
pessoas estejam protegidas, as-
sim como funcionários dos esta-
belecimentos”, reforçou Doria.

A decisão beneficia muni-
cípios da Grande São Paulo e 
das regiões de Araçatuba, Ara-
raquara, Baixada Santista, 
Cam pinas, Piracicaba, Presi-
dente Prudente, Registro, São 
João da Boa Vista, São José do 
Rio Preto e Sorocaba.

Na Fase Laranja, academias, 
salões de beleza, restauran-
tes, cinemas, teatros, shoppin-
gs, concessionárias, escritórios 
podem funcionar por até oito 
horas diárias, com atendimen-
to presencial limitado a 40% da 
capacidade, com início às 6 ho-
ras e encerramento às 20 ho-
ras. Os parques também estão 

liberados nesta fase. O consumo 
local em bares está totalmente 
proibido.

A venda de bebidas alcoóli-
cas em lojas de conveniência só 
pode ocorrer entre 6 e 20 horas. 
Somente a partir da Fase Verde, 
a mais branda, é que essa co-
mercialização poderá voltar a 
ser feita sem restrições.

Nos municípios abrangi-
dos pelos DRSs (Departamentos 
Regionais de Saúde) de Bar retos, 
Bauru, Franca, Marília, Ribeirão 
Preto e Taubaté, as restrições da 
Fase Vermelha estão mantidas 
em tempo integral. Todas as seis 
regiões estão com ocupação hos-
pitalar de pacientes graves com 
Covid-19 acima de 75%.

A Fase Vermelha só permite 
serviços como: farmácias, merca-
dos, padarias, lojas de conveniên-
cia, bancas de jornal, postos de 

combustíveis, lavanderias e ho-
telaria. Bares, restaurantes, lojas 
de rua, shoppings e demais ati-
vidades não essenciais só podem 
atender em esquema de retirada 
na porta, drive-thru e entregas 
por telefone ou aplicativos.

A reclassificação do Plano 
SP está prevista para sexta (5), 
com vigência a partir da pró-
xima segunda (8). De acordo 
com a classificação atual, 82% 
da população do Estado está 
na Fase Laranja, e 18% na Fase 
Vermelha. Todos os protocolos 
sanitários e de segurança para 
os setores econômicos estão dis-
poníveis no site saopaulo.sp.gov.
br/planosp e devem ser cumpri-
dos com rigor. Prefeituras que 
se recusarem a seguir as nor-
mas estabelecidas pelo Governo 
do Estado ficam sujeitas a san-
ções judiciais.

Foto: Governo SP

Neste final de semana, 11 regiões na Fase Laranja poderão liberar 
comércios e serviços não essenciais sem medidas de Fase Vermelha




