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seminários

Búfalos: simpósio discute tecnologias de reprodução

EQUIPE PINT OF SCIENCE GOIÂNIA

Festival de divulgação científica
deve atrair 50 mil pessoas
Nos dias 14, 15 e 16, cientistas de 56 cidades
brasileiras se reúnem para participar de um
dos maiores eventos dedicados à divulgação
da ciência no mundo: o Pint of Science. Eles
vão se unir a pesquisadores de outros 20 países em mesas de bares para conversar sobre
suas pesquisas com a população. Durante o
festival, os pesquisadores dialogam com o
público de forma descontraída, respondem
perguntas e não há formalidades como inscrição ou emissão de certificados. Também
não é preciso pagar entrada, apenas o que for

consumido nos estabelecimentos que sediam
o evento. Esclarecer como a ciência funciona
e mostrar a beleza existente em sua capacidade de investigar e explicar o mundo estão
também entre as metas dos organizadores.
Apenas no Brasil, a expectativa é de que 50
mil pessoas de todas as regiões compareçam
aos bate-papos. A relação das cidades participantes e a programação completa podem ser
consultadas no site do evento (ver Serviço).
Informações: https://goo.gl/vqDPyU

SITE FUNDAÇÃO FLORESTAL

Encontro paulista de espeleologia
para celebrar os 60 anos do Petar

Vagas: 100
Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento
de Registro (UPD)
BR-116, km 435 – Registro
Dia 19, sábado, das 9 às 17 horas
Vagas: 150
Sindicato Rural do Vale do Ribeira
Av. Hagemu Matsuzawa, 875
Vila Ribeirópolis – Registro
Dias 21 e 25, segunda e sexta-feira,
das 8 às 17 horas
Vagas: 20
Informações e inscrições: (13) 3856-1656,
iolanda@apta.sp.gov.br
PAULO CESAR DA SILVA

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento,
por intermédio da Agência Paulista de Tecno
logia dos Agronegócios, da Unidade de Pes
quisa e Desenvolvimento de Registro (UPD),
promove gratuitamente três eventos. No dia
18 será realizado o Seminário Internacional
de Produção, Reprodução e Sanidade de Bú
falos, que abordará a importância do controle zootécnico para o melhoramento genético
dos rebanhos de búfalas leiteiras. No dia 19
acontece o Dia de Campo – Sistema de
produção de leite de búfala a pasto, com
apresentação das atividades da UPD. Nos
dias 21 e 25, ocorre o curso de Inseminação
Artificial em Búfalas. Entre os temas que
serão debatidos estão o estudo da anatomia
do sistema genital em peças de matadouro; a
importância do bem-estar na reprodução
animal; descongelação de sêmen; manipulação de equipamentos para a realização da
inseminação artificial; e treinamento prático
de passagem de pipetas em búfalas.

Carol Prado
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Polo Regional Vale do Ribeira
Rodovia Régis Bittencourt, km 460
Pariquera-Açu
Dia 18, sexta-feira, das 8 às 18 horas

voluntários

Programa busca pessoas para tratamento de pés diabéticos
O Laboratório de Biomecânica do Movimento
e Postura Humana (LaBiMPH) da Faculdade
de Medicina da USP (FMUSP) recruta volun
tários para um programa de exercícios de
pés diabéticos. O objetivo é combater e até
reverter o quadro, que tem como característica a sensibilidade e perda de força muscular, podendo acarretar úlceras na planta dos
pés. O programa oferece avaliação da saúde
dos pés dos voluntários, que posteriormente
serão divididos em dois grupos de intervenção e controle: um para treinamento e outro
para o acompanhamento da saúde e condição dos pés. O treinamento tem duração de
seis semanas e será realizado no Centro de
Saúde Escola Barra Funda Dr. Alexandre
Vranjac, com acompanhamento terapêutico
na UBS da Barra Funda. Os pacientes serão

submetidos a avaliações no Departamento
de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (Fofito) da FMUSP na Cidade
Universitária. Além do diagnóstico de dia
bete, os candidatos devem possuir as seguintes características: ter entre 18 e 75 anos;
não ter amputação nos pés; não ter feito
cirurgias nas pernas recentemente; não fazer
fisioterapia durante o estudo; ter acesso a
computador/celular com internet. As inscrições podem ser realizadas pelo formulário
on-line em https://goo.gl/bZvFpc.
Centro de Saúde Escola Barra Funda Dr.
Alexandre Vranjac (CSEBFAV)
Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283
Barra Funda – capital
Informações: (11) 3091-8426, (11) 99616-6092,
e-mail rctdiabetes@gmail.com

Escreve Cartas seleciona voluntários no Poupatempo
JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO

O Programa Escreve Cartas
do Poupatempo Santo Ama
ro está selecionando candidatos que desejam se dedicar ao trabalho voluntário
ajudando pessoas com dificuldades em ler e escrever.
No total, são 15 vagas disponíveis para os
interessados. Os voluntários dedicam duas
horas por semana para atender cidadãos que
procuram o serviço para redigir cartas, preencher formulários e até mesmo elaborar currículos. Atualmente, o programa funciona nas
unidades do Poupatempo Santo Amaro, Ita
quera e São Bernardo do Campo. Para participar, é necessário ter boa caligrafia, dedicação
e respeito ao próximo. Os voluntários preci-

Como parte das comemorações aos 60 anos
do Parque Estadual Turístico Alto Ribeira
(Petar) acontece o 21º Encontro Paulista de
Espeleologia. O evento, gratuito e aberto ao
público, reunirá espeleólogos, população
local, guias e funcionários do parque, além
de turistas e curiosos que queiram descobrir mais sobre cavernas e seus estudos. A
espeleologia é a ciência que busca conhecer
e estudar as formações geológicas das
cavernas. Na programação haverá minicursos, palestras e mesas-redondas que abordarão assuntos diversos relacionados à
espeleologia e ao Petar, além de excursões
às cavernas, seguindo roteiros diferenciados. Entre os temas dos minicursos estão:
técnicas de autorresgate; oficina de arqueologia, lascamento e visitação a sítio arqueo-

lógico; fauna de caverna e identificação;
primeiros socorros em casos de animais
peçonhentos e primeiros socorros em lugares isolados. Os minicursos e excursões são
cobrados dos participantes. A programação
completa, valores e inscrições podem ser
conferidos em https://goo.gl/dTGKj1.
Petar
Estrada SP-165, km 13, s/nº – Bairro da
Serra – Iporanga
De 15 a 20 de maio, de terça-feira a
domingo, horários diversos
Informações: (11) 97605-0510 (Tom Morita),
(12) 99714-8821 (Aghata Zarelli) e
(15) 3552-2811 ou (15) 3552-1875
(escritório Petar em Apiaí),
epeleoxxi@gmail.com
petar@fflorestal.sp.gov.br

sam de disposição, paciência, saber guardar sigilo do
que escrevem e manter
postura neutra durante a
redação. As inscrições po
dem ser feitas até o dia 11,
pessoalmente, na área de
atendimento do programa no Poupatempo
Santo Amaro ou pelo telefone (11) 2859-3124,
de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas e,
aos sábados, das 7 às 13 horas. A seleção e
capacitação dos candidatos irão ocorrer no
sábado, dia 12 de maio.
Poupatempo Santo Amaro
Rua Amador Bueno, 258
Santo Amaro – capital

VEJA ONDE ESTÁ O POUPATEMPO MÓVEL
LOCALIDADE

Parada de Taipas

PERÍODO

De hoje (8) a
12 de maio

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

De terça-feira
a sábado, das
8h45 às 16h30

ENDEREÇO

Av. Raimundo Pereira de Magalhães,
11.333 – estacionamento do Sonda
Supermercados

Alguns serviços oferecidos: emissão de RG e de Atestado de Antecedentes Criminais (AAC), acesso a serviços
públicos pela internet – Nota Fiscal Paulista, Boletim de Ocorrência Eletrônico, consulta de multas de trânsito e pontuação na CNH. A entrega do RG será feita em data e local informados no protocolo de atendimento. Para pessoas
com RG emitido no Estado de São Paulo, que não tenham pendências com a Justiça, o AAC pode ser retirado na
hora. Informações: Disque Poupatempo – 0800 772 3633; www.poupatempo.sp.gov.br

