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Semana Estadual de combate ao Aedes Aegypti e Escorpiões
A Semana de Mobilização 

contra o Aedes Aegypti e Escor
piões termina nesta sextafeira 
(12), inserida pela primeira vez 
na estratégia de eliminação de 
criadouros e prevenção à arbovi
roses e acidentes. A ação engajar 
a sociedade civil, municípios e 
organizações públicas e privadas 
em atividades focadas na pre
venção à Dengue, Chikungunya 
e Zika Vírus, com foco especial 
no controle da proliferação do 
mosquito transmissor dessas ar
boviroses. Além disso, a mobili
zação pretende também reduzir 
as chances de que a população 
sofra ataques de escorpiões que, 
assim como o Aedes, podem se 
proliferar com maior facilidade 
no período de chuvas.

Cada município será respon
sável por desenvolver as estraté
gias apropriadas para sua locali
dade, como visitas de agentes às 
residências e medidas de cons
cientização da população para 
adotar cuidados simples e que 
podem ser feitos diariamente.

Arboviroses

O número de casos de Den
gue está em queda, neste ano. 
Ainda assim, as ações de eli
minação do Aedes são cruciais 
para reduzir ainda mais os indi
cadores. Em 2021, até outubro, 
SP registrou 137,7 mil casos da 
doença e 54 óbitos. No mesmo 
período de 2020, foram 192,7 
mil casos de Dengue e 140 pes
soas faleceram pela doença.

Há estabilidade em rela
ção à Zika, com 11 casos nes
te ano e 12 no anterior, sem re
gistro de mortes no período. 
Por outro lado, há aumento de 
Chikungunya devido à sazonali
dade, pois o vírus não circulou 
com intensidade nos últimos 
três anos. São 14,1 mil casos e 
4 óbitos neste ano, até outubro. 

Já em 2020, foram 162 casos, 
sem mortes.

Estas três arboviroses po
dem ser prevenidas com a elimi
nação de criadouros do Aedes. 
Vasos, pratos de plantas, ralos, 
lajes, calhas e piscinas são re
cipientes que registraram au
mento nos índices de incidên
cia de larvas. Além deles, caixas 
d’água, embalagens vazias, en
tulhos de construção, sucatas, 
pneus e plantas, ocos de árvore, 
bambu, por exemplo também 
são locais possíveis para prolife
ração.  A limpeza adequada e re
gular, assim como, a eliminação 
destes recipientes em quintais e 
espaços abertos, são fundamen
tais para evitar que o mosquito 
deposite seus ovos.

Escorpiões

Neste ano, até setembro, fo
ram registrados 34.224 aciden
tes envolvendo escorpiões e 9 
óbitos. No ano passado, foram 
36.109 casos e 7 óbitos, núme
ros que já sugerem a importân
cia de combate ao animal.

As melhores maneiras para 
evitar ataques são: manter 

jardins e quintais limpos; evitar 
o acúmulo de entulho, folhas 
secas e lixo doméstico; manter 
a grama aparada; sacudir rou
pas e sapatos antes de usálos; e 
usar telas em ralos do chão, pias 
ou tanques.

Em casos de acidentes por 
qualquer animal peçonhen
to, como é o caso do escorpião, 
é preciso procurar o serviço de 
saúde mais próximo para rece
ber o tratamento o mais rápido 
possível. Higienizar o local da 
picada com água e sabão e apli
car compressa morna auxiliam 
a reduzir a dor. Se possível, é re
comendável capturar o animal e 
levar ao serviço de saúde, des
de que isso seja feito com segu
rança e não demore  pois, a prio
ridade é o atendimento médico 
urgente.

Não deve ser feito tornique
te, garrote ou curativo que fe
che a ferida para evitar infec
ções; também não espremer ou 
sugar o local da picada; não apli
car qualquer tipo de substância 
(álcool, querosene, fumo, ervas, 
pó de café, terra). Gelo ou água 
fria acentuam a dor e, por isso, 
não é recomendado o uso.
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Pela primeira vez, mobilização envolve simultaneamente combate a 
escorpiões e ao mosquito transmissor de Dengue, Zika e Chikungunya

Cartão BOM será substituído pelo cartão TOP em 
linhas da EMTU e no sistema metroferroviário
O governador João Doria 

anunciou no último dia 5, o lan
çamento do cartão TOP, uma 
etapa fundamental no proces
so de modernização dos meios 
de pagamento dos transportes 
sobre trilhos e linhas de ôni
bus intermunicipais gerencia
das pela EMTU na Região Me
tropolitana de São Paulo.

O TOP irá substituir o car
tão BOM gradativamente, per
mitindo novas funcionalidades 
sem interferir nos benefícios já 
proporcionados aos passageiros 
que utilizam o cartão de trans
porte atual. O plano de moder
nização dos meios de pagamen
to foi iniciado em setembro de 
2019 com as atividades do siste
ma TOP nos trilhos.

Desde o lançamento, serão 
oferecidos serviços financeiros, 
como a Conta Digital e o car
tão multifuncional que, além de 
cartão de transporte, também é 
cartão de débito e crédito acei
to em mais de dois milhões de 
estabelecimentos comerciais. O 
cidadão poderá escolher a opção 
apenas para o transporte.

Entre as outras novidades 
deste lançamento está a inte
gração do cartão com o aplica
tivo TOP. Este aplicativo permi
te a venda dos Bilhetes Digitais 
QR Code e também possibilita 
a gestão da conta digital e das 
funcionalidades de transpor
te, débito e crédito do cartão. 
Outro diferencial, é o pagamen
to por aproximação, que já inicia 

período de teste na nova Estação 
João Dias, da CPTM, por meio 
das bandeiras Mastercard, Visa 
e ELO. Os equipamentos estão 
sinalizados para facilitar o em
barque do cidadão.

Benefícios do BOM são man
tidos  Assim como o BOM, o 
Cartão TOP poderá ser usa
do para embarque nas linhas 
da EMTU operadas na Região 
Metropolitana de São Paulo, 
além da CPTM e Metrô. O pas
sageiro segue contando com o be
nefício do desconto de R﹩ 1,50 na 
integração entre ônibus e trilhos.

A substituição do cartão 
BOM para TOP começou na 
sextafeira (5), com os cartões 
BOM ValeTransporte e, a par
tir de dezembro, será ampliada 

para os cartões BOM Comum. 
Os cartões BOM Escolar, Sênior 
e Especial serão trocados no iní
cio de 2022. A população será 
constantemente comunicada so
bre os prazos e formas de troca 
do cartão.

O novo cartão TOP pode
rá ser retirado gratuitamente 
em um dos postos presenciais 
ou entregue em domicílio com 
custo de envio. O calendário, 
informações e locais de troca 
do cartão estão disponíveis no 
site do TOP: https://www.bora 
detop.com.br/. Dúvidas tam
bém podem ser retiradas pelo 
WhatsApp do TOP (11 3888 
2200) ou acessar as redes sociais 
Facebook, Instagram e Twitter 
(@boradetop).
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Diversos serviços serão agregados, benefícios do cartão BOM continuarão 
valendo para os passageiros da Grande São Paulo, como o 

desconto de R$ 1,50 na integração entre ônibus e trilhos

Fábricas de Cultura promovem atividades 
focadas na mulher negra empreendedora

As Fábricas de Cultura es
tão com uma programação de
dicada às comemorações do mês 
da Consciência Negra, com des
taque para a produção cultural 
e o empreendedorismo de mu
lheres negras. Todas as ativida
des são gratuitas e ocorrerão de 
forma online. 

Na atividade “Empreende do
rismo, mãe solo e seus corres”, 
a facilitadora e produtora cultu
ral Michelle Serra conversa com 
o público sobre sua experiência. A 
atividade na próxima quartafei
ra (17), às 17 horas, no Instagram 
das Fábricas de Cultura.

Dialogando com o mês da 
Consciência Negra e o Dia do 
Empreendedorismo Feminino, 
a atividade “Empreendendo e 
apren dendo no audiovisual”, mi
nistrada por Thais Scabio, cria
dora da Cavalo Marinho Au dio
visual. O batepapo será no dia 
19 de novembro, às 17 horas.

O empreendedorismo afro 
continua em destaque com o 
batepapo entre Letícia Santos 
e Zelma Tranças, no dia 25 de 
novembro, às 19 horas. No dia 
20 de novembro, às 20h30, o ca
nal do YouTube das Fábricas 
irá transmitir a conversa com 
a farmacêutica esteta Arina 

Gabriela, que contará um pouco 
sobre as características da pele 
negra e abordará os mitos que 
cercam essa pele.

No dia 14 de novembro, às 
20h30, o batepapo será com 
Gisele Pinheiro com o tema 
“Consciência Trans Negra”. 
No dia 24 de novembro, a par
tir das 16h, será exibido o filme 
“Congado”, de Érica dos Anjos. A 
música também terá destaque na 
programação do mês com o show 
“Entre Águas, com Samantha 
Rebelles”, transmitido online no 
dia 20 de novembro, às 18 horas. 

No dia 27 de novembro, a 
partir das 16 horas, o teatro da 
Fábrica de Cultura Brasilândia 
recebe o show presencial “Bra
si lidade  Muito Prazer, as Iyáló
des”, organizado pela produto
ra cultural e musical Djembe 
Produções e Entretenimentos. 

A cultura afro também terá 
espaço no teatro por meio da peça 
“Urucungo (Berimbau)” apre
sentada pelo coletivo Quebrando 
a Cabaça Espalhando Sementes. 
A apresentação será realizada no 
dia 20 de novembro, às 16 horas.

Na atividade “Afrogames”, 
com o gamer Sue The Real, o 
público entenderá como traba
lhar o imaginário através dos 

videogames. O encontro será 
rea lizado neste sábado (13), às 
16 horas.

As bibliotecas das Fábricas de 
Cultura também terão uma pro
gramação voltada para o mês da 
Consciência Negra. Na Fábrica 
de Cultura Jaçanã, a equipe da 
biblioteca realizará a contação 
“Meu Crespo de Rainha”, de bell 
hooks nesta sextafeira (12), das 
11 às 12 horas.

Redes sociais: 
Facebook: https://www.facebook. 
com/fabricasdecultura/
Instagram: https://www.instagram. 
com/fabricasdeculturasn/
Youtube: https://www.youtube.
com/c/fabricasdeculturavideos

Fábrica de Cultura Brasilândia
Avenida General Penha Brasil, 
2.508 | Telefone: (11) 38592300

Fábrica de Cultura Jaçanã
Entrada 1: Rua Raimundo Eduar
do da Silva, 138 | Entra da 2: Rua 
Albuquerque de Almeida, 360 | 
Telefone: (11) 22498010

Fábrica de Cultura Vila 
Nova Cachoeirinha
Rua Franklin do Amaral, 1.575 
| Telefone: (11) 22339270
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Dialogando com o mês da Consciência Negra e o Dia do Empreendedorismo Feminino, 
programação terá bate-papo com Thais Scabio sobre o empreendedorismo negro no audiovisual

Prazo para término da revisão do Plano Diretor 
da cidade deve ser estendido até final de 2022
O cronograma de trabalho 

para a revisão do Plano Diretor 
foi apresentado em março deste 
ano, sendo que o processo parti
cipativo teve início em abril de 
forma online.

Entre agosto e outubro, os 
munícipes também puderam 
enviar contribuições para a re
visão do PDE através do site 
Participe+ e por meio da Ficha 
de Cadastro de Propostas, dis
ponível no site Plano Diretor SP.

Em 96 distritos da cidade, 
a Prefeitura realizou de for
ma presencial a busca ativa da 

população para recolhimen
to de sugestões. As equipes do 
Município receberam mais de 
14 mil contribuições da popula
ção, com destaque para os mo
radores de regiões periféricas.

A Prefeitura de São Paulo 
tem disponibilizado 105 tele
centros para a população parti
cipar de enquetes, oficinas e au
diências públicas virtuais sobre 
a revisão do PDE. É necessário 
agendamento prévio via 156, ou 
marcar um horário diretamen
te na unidade desejada, seja por 
telefone ou presencialmente. 

A lista completa de unida
des está disponível no mapa 
digital (google.com/maps/d/
viewer?mid=1EEjF_7tpeHak
ToNdSRzPisQAt1npOkX0&ll=
23.617355267041972%2C
46.59028885&z=11) 

No mês de outubro, foram 
concluídas as  reuniões temáti
cas online.  Após a aprovação 
da prorrogação do prazo para a 
conclusão da revisão do Plano 
Diretor, será definida nova 
agenda de audiências públicas 
e oficinas abertas à participação 
popular.

Número de casos de Dengue sobe 
253% em São Paulo neste ano

A Dengue volta a registrar 
números alarmantes na cida
de de São Paulo. Em 2019 fo
ram apurados 16.996 casos e 
três mortes. Já em 2020, esse 
número caiu para 2.026 casos 
e uma morte. De acordo com a 
Vigilância em Saúde, essa queda 
é justificada pelo longo período 
de quarentena. Com mais tem
po em casa, as pessoas cuidaram 
melhor da limpeza, o que elimi
nou os possíveis focos de proli
feração do Aedes Aegypti, mos
quito transmissor da Dengue e 
de outras doenças como Zika e 
Chikungunya.

Esse ano, os números volta
ram a subir, chegando a 7.156 
casos e nenhuma morte. Com a 
elevação da temperatura e a che
gada do período de chuva, essa 
época do ano tornase a mais 
propícia a proliferação do Aedes 
Aegypti e, consequentemente, 
aumento dos casos de Dengue. 

Para combater, tanto o 

aumento de casos de Dengue, 
como de Zika e Chikungunya, 
é importante eliminar qual
quer ponto de água parada, seja 
em vasos, pneus ou qualquer 
tipo de entulho. Além das áreas 

particulares, é importante que o 
poder público mantenha os es
paços públicos limpos e livres de 
lixo e entulho, evitando a for
mação de focos de proliferação 
do mosquito.
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Áreas com lixo e entulho também colaboram para a 
proliferação do Aedes Aegypty


