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Novos
zeladores
O Programa Zeladoria de Praça formou mais 248 trabalhadores que ajudarão a manter e revitalizar as praças públicas e áreas verdes da cidade de São Paulo.
A entrega dos certificados de conclusão do
curso da sétima turma de zeladores foi feita pelo prefeito Gilberto Kassab no Espaço
Serraria, no Parque Ibirapuera.
Acompanhado pelos secretários municipais do Verde e do Meio Ambiente, Eduardo Jorge; de Coordenação das
Subprefeituras, Ronaldo Camargo; e do
Planejamento, Rubens Chammas, Kassab
cumprimentou os formandos e ressaltou a
importância do papel deles para o sucesso
do programa. “Esse é um projeto muito
importante da Prefeitura de São Paulo no
que diz respeito à recuperação das nossas
praças. Não recuperamos os espaços ape-
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Autoridades estiveram presentes no Espaço Serraria para a formatura dos zeladores

nas com investimentos de infraestrutura,
mas também capacitamos profissionais a
fim de cumprir essa meta”, explicou.
O projeto foi criado em 2008 e é
uma parceria entre as secretarias municipais do Desenvolvimento Econômico
e Trabalho (SEMDET), Verde e Meio
Ambiente (SVMA) e Coordenação de
Subprefeituras (SMCS). Ele capacita munícipes desempregados na área de jardinagem para desenvolverem a manutenção
de áreas públicas e verdes da Capital.
Além das aulas, os participantes tam-

bém recebem um auxílio pecuniário de
R$ 535,50 mensais, administrados pelo
Programa Orientação Trabalho (POT), da
SEMDET. É uma ação social que oferece
oportunidade de qualificação profissional
para desempregados com baixa escolaridade por meio de ações municipais integradas
e articuladas com diversas parcerias.
São cerca de 1.800 zeladores formados desde o início do Zeladoria de Praças.
Cerca de mil praças serão atendidas. A
idéia é atingir em médio prazo as seis mil
praças de São Paulo
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A dor cervical
A coluna cervical é o elo flexível entre a cabeça e o tronco, que tem como
função dar sustentação e movimentação ao
crânio. Graças a um elaborado equilíbrio
entre força e flexibilidade, qualquer disfunção pode promover dor.
A cervicalgia é uma manifestação clínica caracterizada por dor e rigidez transitória de causa multifatorial. Ela acomete
55% da população adulta podendo irradiar
para braços em 1% dos casos, sendo assim
denominada cervicobraquialgia.
Essa dor pode ser aguda (resolve-se
em até 30 dias) ou crônica, mais ligada a
indivíduos idosos ou relacionada à atividade
profissional. Outros problemas podem estar
associados à cervicalgia, como sedentarismo
e estresse, além das lesões traumáticas (mais
comum em acidentes automobilísticos).
Quando falamos em patologia como
causas, podemos destacar:

1. Mecanismos e posturas: erros de
postura e esforços repetitivos onde a dor
piora com a flexão e extensão extrema do
pescoço, sendo mais intensa geralmente
no final do expediente de trabalho.
2. Hérnia de disco: dor forte com irradiação para os membros superiores que
melhora levemente em repouso e piora
sensivelmente aos esforços.
3. Artrose cervical: são os famosos
“bicos de papagaios”, que se originam pela
diminuição da cartilagem nas vértebras, geralmente ligada à idade e ao sedentarismo.
O tratamento deve começar com uma
consulta ao ortopedista. Após diagnóstico
clínico e através de exames, na maioria
dos casos com reabilitação (fisioterapia/
hidroterapia), correção postural (RPG) e
manutenção (atividade física supervisionada), resolve-se o problema juntamente
com medicações e acupuntura associada.
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DOAÇÃO DE ANIMAIS. A Animais Precisam de Ajuda promove uam feira de doação
de câes de gatos neste sábado, dia 30 de
outubro, das 11 às 16h30. Para adotar é
preciso ter mais de 21 anos de idade, RG,
CPF e comprovante de residência do adotante. Animais castrados e vermifugados. A
entidade pede a colaboração, se possível,
de R$ 50,00 para cuidados com os animais.
Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 523,
Vila Mariana. Informações pelo telefone
5579-1822, após 14h.
DOULAS. O Amparo Maternal promove
este curso de formação, com direito a
certificado. Mais informações podem ser
obtidas com Ilze ou Silvana, nos telefones
5089-8269 / 5072-9620, e-mail: curso@
doulasdoamparo.com.br ou no site www.
doulasdoamparo.com.br
SEMINÁRIO SOBRE ESPIRITUALIDADE.
a Fundação Mokiti Okada promoverá o
1ºSeminário Nacional sobre Espiritualidade no Século XXI, nos dias 19 e 20 de
novembro. Durante o encontro, serão abordados vários temas e realizadas diversas
atividades. As inscrições devem ser feitas
pelo site www.faculdademessianica.edu.br/
seminario. O evento acontecerá na Rua
Morgado de Mateus, 77, Vila Mariana.
ACUPUNTURA NAS MÃOS. O Cepav –
Atitude de Viver promove atendimento de
Acupuntura Koryo Sooji com seus alunos a
preço de custo de material. O ambulatório
funciona todos os sábados das 8 às 12h.
As inscrições para atendimentos devem ser
feitas pelo telefone 5083-8535 ou www.atitudedeviver.com.br. Largo Dona Ana Rosa,
29, conjunto 102, Metrô Ana Rosa.

Ortopedista Marco Paulo Otani

Na falência desse tratamento, nos casos
mais severos, pode-se até chegar a indicar
tratamento cirúrgico.
Marco Paulo Otani,
ortopedista e responsável técnico do CQV.
Rua Santa Cruz, 245, Vila Mariana.
Telefone 5081-5954. ww.cqv.net.br

INFORMÁTICA PARA TERCEIRA IDADE.
A Federação de Obras Sociais (FOS) está
com inscrições abertas para este curso, que
em oito aulas familiariza o aluno com teclado,
computador e introdução à internet. Do segundo mês em diante, o aluno se desenvolve em Windows, Word, Excel, Power Point,
Fotografia, Internet e Comunicação On-line
e todas as dúvidas que surgirem. A duração
é de quatro meses. As vagas são limitadas e
as aulas são nos períodos da manhã, tarde e
sábados. Rua Ambrosina de Macedo, 94, Vila
Mariana. Telefone 5549-5255.

