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Startup brasileira 
desenvolve jogo terapêutico 
para crianças com autismo

A startup brasileira Matra
quinha lança o jogo Matra qui
nha PAIR, que permite estimu
lar o desenvolvimento cognitivo 
perceptivo visual com exercí
cios de lógica e memorização. 
O desenvolvimento foi em par
ceria com a empresa Mens Sana 
Interactive.

“Sabemos que crianças e 
adolescentes com este transtor
no são extremamente sensíveis 
aos estímulos externos e, por 
conta disso, todas as ilustrações, 
cenários e efeitos sonoros foram 
cuidadosamente pensados de 

acordo com o bemestar dos jo
gadores”, diz Wagner Yamuto, 
CEO do Matraquinha.

Nos primeiros níveis será 
apresentada uma figura conhe
cida pela criança ou adolescente, 
com duas opções de emparelha
mento. Conforme o desempe
nho a dificuldade vai aumentan
do, até chegar a três opções.

O jogo tem um sistema de 
pontuação que visa estimular 
o desenvolvimento conforme a 
evolução, além de desbloquear 
conquistas onde o jogador re
ceberá selos como prêmios. As 
temáticas do emparelhamento 
são: alimentos, roupas, mate
riais escolares e brinquedos.

São 99 ilustrações com 

sistema de arrastar e soltar, onde 
se aprende a nomear os objetos e 
identificar em quais locais nor
malmente eles são encontrados.

“Eu já conhecia o proje
to Matraquinha e, quando sou
be que eles estavam expandin
do o projeto, nasceu o interesse 
em apoiálos no desenvolvi
mento de jogos e sua publica
ção em lojas digitais. Tem sido 
uma parceria muito gratifican
te e produtiva.”, diz Márcio 
Gastaldello, Lead Designer e só
cio da Mens Sana Interactive.

O jogo será disponibilizado 
mundialmente para PC e MAC e 
nos idiomas Português e Inglês. 
O site é www.matraquinha.com.
br/jogomatraquinhapair/
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Dores e inflamações na coluna tratadas com Medicina Chinesa
Informe Publicitário  

A coluna vertebral ou espinha dor
sal é o eixo complexo e sustentável 

e ao mesmo tempo vulnerável que nos dei
xam de pé. Ela é composta de ossos, discos 
intervertebrais e nervos chamados raízes, 
onde poderão ocorrer sobrecargas na co
luna como um todo, mas é na coluna lom
bar que ocorrerão as queixas mais comuns, 
onde os problemas na coluna irão trazer ir
radiações ou sensação de queimação nas 
pernas, chegando aos joelhos, e a planta 
dos pés, e poderá apresentar também sen
sação de formigamentos. Com estes sinto
mas já está comprometido o nervo ciático!

As dores também podem se fixar mais 
em uma vertebra ou estrutura, trazendo 
mais dores assim como sensação de peso 
local e inchaços. As artroses e os bicos de 
papagaio são mais comuns a estes sinto
mas, principalmente em pessoas que se ex
põem muito ao frio e a umidade, e quando 
a umidade se junta ao calor, irá trazer do
res, inflamações, e rubor nas articulações, 
aumentando assim o desgaste das cartila
gens e as juntas.

Dr. Rinaldi afirma que a dor crônica 
uma dor recorrente e permanente a uma si
tuação clinica e que dura de três meses ou 
mais. O quadro de dor crônica se instala por 
conta de mecanismos graves que acometem 
os nervos, propiciando assim comprometi
mento doloroso e inflamatório intenso, prin
cipalmente nas juntas e na coluna vertebral.

Causas da dor: A dor é um sinal de 
alerta e quando persiste não deixa que o 
cérebro interprete os mecanismos de blo
queio, pois os nervos criam memória da dor 
e geram dor crônica por todo o corpo. 

Locais das dores: Os locais mais co
muns a serem afetados são a coluna ver
tebral, como a cervical a dor nas costas ou 
dorsal e na lombar, afetando diretamente o 
nervo ciático. Também podem ocorrer for
migamentos nos membros e sintomas de 
queimação nos pés e nas mãos com possí
veis inchaços. 

Outras indicações: cefaleia, enxaqueca, 
irritabilidade, insônia, úlceras, gastrites, de
pressão, ansiedade, obesidade, diabetes, es
tresse, síndrome do pânico, doenças da co
luna vertebral, hérnia de disco, artrose, 
tendinite de ombro, artrite, LER (por esfor
ço repetitivo), fibromialgia, AVC (derrame 
cerebral), bronquite, asma, rinite, alergias, 
sinusite, zumbidos, tensão prémenstrual, 
dores das gestações, tabagismo, distúrbios 
da menopausa e prisão de ventre, aumenta 
a imunidade, trata síndrome pósCovid19.

Tratamento

Na Medicina Chinesa tratamos Fito
terapia, plantas medicinais e Acupun tura 
que será feita nos pontos dolorosos, onde 
haverá alivio imediato das dores e infla
mações. Usamos agulhas finas e pontos na 
orelha, também podemos abrir mão do uso 
do raio laser e ventosas.

Por
Dr. José Antônio Rinaldi
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Festa clandestina na Zona Norte de SP 
é interrompida pelo Comitê de Blitze
A fiscalização do Comitê de 

Blitze do Governo do Estado e 
da Prefeitura de São Paulo du
rante a madrugada do domingo 
(18), resultou na interrupção de 
uma festa clandestina na Vila 
Maria, na Zona Norte da capi
tal. No local, cerca de 100 pes
soas estavam aglomeradas e, 
em sua maioria, não utilizavam 
máscara de proteção facial.

Os responsáveis pelo even
to foram encaminhados para 
o Departamento de Polícia de 
Proteção à Cidadania (DPPC) 
para elaboração de termo cir
cunstanciado. Na operação, fo
ram apreendidos equipamentos 
de som, quatro máquinas de car
tão de crédito e um veículo com as 
caixas de som usadas no evento.

Equipes da Polícia Civil e 
Militar participaram da ação em 
apoio ao trabalho da Vigilância 
Sanitária Estadual, Procon e 
demais órgãos de fiscalização a 
fim de garantir o cumprimento 
das determinações estabeleci
das pelo Plano São Paulo.

Entre o sábado (17) e ma
drugada de domingo (18), a 
Polícia Militar autuou de for
ma preventiva na capital, li
toral e interior em 34 ações de 
apoio à Vigilância Sanitária e 
4.338 dispersões, flagrando 607 
pontos de aglomeração em todo 
o Estado. Mais de 42 mil veícu
los foram vistoriados e 97 pes
soas foram presas, sendo que 59 

eram procuradas pela Justiça.
No mesmo período, a Vigi

lância Sanitária Estadual inspe
cionou 19 estabelecimentos na 
capital. A equipe realizou 12 au
tuações, entre elas, a festa clan
destina na Vila Maria, uma bar
bearia no bairro Imirim, duas 
lojas de decoração em Pinheiros 
e oito restaurantes e similares. 
Todos os estabelecimentos co
merciais autuados estavam ope
rando com atendimento presen
cial. Os bairros inspecionados 
foram: Pinheiros, Vila Mariana, 
Jabaquara, Imirim, Campo Belo, 
Vila Olímpia, Lapa, Itaim, Santa 
Cecília, Bela Vista e Vila Maria.

Para denunciar aglome
rações e festas clandestinas, 
as equipes do CVS (Centro de 
Vigilância Sanitária), da Polícia 
Militar de SP e do Procon 
(Fundação de Proteção e Defesa 
do Consumidor) possuem como 
canal principal para denún
cias o telefone 0800 771 3541, 
que é gratuito O CVS também 
atende pelo email secretarias@
cvs.saude.sp.gov.br, enquanto 
o Procon de SP recebe denún
cias igualmente por meio do site 
e das redes sociais (Facebook, 
Instagram e Twitter) da funda
ção. O telefone (11) 30654666 
também está disponível.

Foto: Governo de São Paulo 

Vigilância Sanitária Estadual realizou 12 autuações na madrugada 
deste domingo (18), na capital

Curso de empreendedorismo para mulheres 
com deficiência tem inscrições abertas

Até o dia 10 de maio, as mu
lheres com deficiência do Estado 
de São Paulo poderão se ins
crever para participar do cur
so online “Sebrae Delas  Elas 
Realizam”, voltado ao apoio e 
fortalecimento do empreende
dorismo feminino. Totalmente 
gratuito, o curso já está em sua 
2ª turma neste ano e as aulas te
rão início no dia 17 de maio.

A ação é realizada pelo Go
verno de São Paulo em parce
ria com o SebraeSP, por meio da 
Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência e faz 
parte do programa Empreenda 
Mulher. O curso tem carga ho
rária de 13 horas de capacitação, 
mais 2 horas de mentoria por 

meio de uma plataforma aces
sível para todas as deficiências, 
que permitirá a interação entre 
as participantes.

Os temas abordados no cur
so são: inspiração  inteligência 
emocional, descubrase; capaci
tação  empreenda rápido, des
complique; impacto  conteúdo 
relevante e complementar ao em
preendedorismo; Mentoria  ha
bilidades interpessoais e gestão.

“Mais uma vez, na sua se
gunda versão, o Governo de SP 
e o Sebrae vão capacitar mais 
mulheres com deficiência. A 
mulher já é empreendedora por 
natureza, com este curso elas 
serão grandes empreendedo
ras, colaborando diretamente 

para o crescimento do Estado 
com geração de emprego e ren
da”, afirmou a Secretária de 
Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, Célia Leão.

“O programa consolida o 
importante apoio que o Sebrae 
já vem dando a essas empreen
dedoras, mas agora com foco 
mais direcionado para a inclu
são, com um objetivo importan
te de transformar a vida dessa 
mulher por meio do empreen
dedorismo, do conhecimento”, 
ressalta Wilson Poit, diretor su
perintendente do SebraeSP.

Interessadas devem aces
sar o formulário até o dia 10 de 
maio pelo link: http://forms.gle/
GipooLvs4wS1pgrF7
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Gratuito, o curso promoverá o incentivo à autonomia e geração de renda para as mulheres com deficiência do Estado

Pesquisa aponta aumento de 65% no 
cadastro de currículos no primeiro trimestre

O primeiro trimestre de 
2021 registrou 65% no aumen
to de cadastros de currículos re
alizados pelos candidatos com
parado com o mesmo período do 
ano passado, segundo o levan
tamento do Banco Nacional de 
Empregos (BNE). Entre janeiro 
e março de 2021, foram 704.720 
cadastros realizados contra 
424.821 em 2020.

Na busca de vagas realizadas 
pelos candidatos, o site teve au
mento de 25%. Em 2020, no pri
meiro trimestre, foram 389.690 
buscas contra 484.599 no mes
mo período deste ano. Para o 
CEO do BNE, Marcelo de Abreu, 
os números refletem a situação 
do desemprego do País. “Se hou
ve aumento de cadastro de cur
rículos e aumento de busca por 
vagas, significa que, no mesmo 
período do ano passado, tinham 
menos candidatos em busca de 
oportunidades”, comenta Abreu.

O levantamento ainda 
apontou que o número de va
gas anunciadas pelas empresas 
também cresceu cerca de 60%. 
Foram 105.749 anúncios de 
oportunidades relatados entre 
janeiro e março deste ano em 

comparação a 66.359 no mesmo 
período de 2020.

“O crescimento no núme
ro de vagas pode estar relacio
nado às profissões que foram na 
contramão da crise e aumenta
ram exponencialmente a busca 
por candidatos, como é o caso 
das áreas de saúde, TI, logísti
ca e construção civil”, explica o 
CEO do BNE.

Muitas empresas também 
ficaram otimistas com o início 
da vacinação e se programa
ram para voltar as atividades, 
na avaliação de Abreu. “O iní
cio da vacinação foi muito posi
tivo para todos. Deu esperança 
para a população e para as em
presas, que sentiram mais con
fiança no mercado de trabalho”, 
opina.
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Segundo o levantamento do site do Banco Nacional de Empregos (BNE) 
houve 65% no aumento de cadastros de currículos

Clube Esperia promove campanha 
“Doe Amor” para arrecadação de donativos

O Clube Esperia está reali
zando uma campanha para ar
recadação de doações a serem 
encaminhadas para entida
des assistenciais da Zona Norte. 
Denominada “Doe Amor”, a 
campanha é promovida pela 
Comissão Social Feminina do clu
be e recebe até o próximo dia 30 
de abril, doações em alimentos 
não perecíveis, roupas, calçados e 
cobertores em bom estado e arti
gos de higiene pessoal e limpeza.

As doações podem ser en
tregues diretamente em es
quema drivethru no próprio 
Clube Esperia (Avenida Santos 
Dumont, 1.313), com acesso 
pela guarita de saída, localiza
da na Rua Marechal Leitão de 

Carvalho. A arrecadação acon
tece das 10 às 16 horas incluin
do fim de semana e feriados. Os 
donativos serão encaminhados 

às entidades da região cadas
tradas por sua Comissão Social 
Feminina. Maiores informações 
pelo tel. : (11) 22233310.

Foto: Divulgação

Clube Esperia promove campanha “Doe Amor”


