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Este espaço nasceu com o intuito de melhorar a
comunicação interna e de trazer mais
informações e avisos do DRS XIII.

Vacinação contra COVID-19 e Influenza.
Equipe do Grupo de Vigilância Epidemiológica
GVE XXIV Ribeirão Preto

A vacinação contra COVID-19 está
avançando nos municípios do DRS13. Para
acompanhar a situação em cada município, você
pode
acessar
o
site:
www.vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/
O calendário de vacinação contra COVID19 tem sido atualizado periodicamente, à
medida que novos lotes de vacina são liberados
pelo Ministério da Saúde. Você pode
acompanhar
o
calendário
no
site:
www.vacinaja.sp.gov.br
A campanha de vacinação contra gripe,
com a vacina da Influenza, continua. A partir de
12/07 foi ampliada para toda a população,
inclusive crianças acima de 6 meses de idade. A
campanha já contemplou diversos grupos
prioritários.
Acompanhe as campanhas de vacinação e
previna-se. Informe seus familiares e amigos
sobre a importância da vacinação no combate à
pandemia de COVID-19
e continue adotando as
outras medidas de
prevenção
não
farmacológicas, como
o uso correto de
máscaras,
distanciamento social e
higiene das mãos com
maior
frequência.
Precisamos
juntos
diminuir o risco de
transmissão da COVID19 e de todas as outras
doenças respiratórias.
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Curiosidades sobre o mês de Julho
No mês das férias escolares, são comemoradas
datas como o dia do Engenheiro Florestal e do Protetor
das Florestas.
Mesmo com as
férias
escolares
previstas para esse
período, o mês de julho
não significa uma pausa
nas
comemorações.
Desde o Dia da Vacina
BCG até o nascimento de Mario Quintana, há muito o que
se celebrar no sétimo mês do ano.
Duas datas remetem ao meio ambiente: 12 de
julho é Dia do Engenheiro Florestal, profissional
responsável por apresentar estratégias para que as
florestas sejam exploradas de forma sustentável; e 17 de
julho é a data dedicada ao Protetor de Florestas, desde o
lendário Curupira até os ambientalistas que hoje se
preocupam com a preservação.
Em 1969, mais especificamente no dia 20 de
julho, a Apolo 11 chegava à Lua, uma das empreitadas
mais
ousadas
da
humanidade. O dia 20
também
é Dia
Internacional da Amizade,
estabelecido pela ONU
para divulgar a cultura de
paz e não violência.
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SER HUMANO Visão Antropológica:
UMA VISÃO TRANSDISCIPLINAR
DO SER HUMANO:
Marco Ernani Hyssa Luiz

Funcionário CLT que fez adesão ao
IAMSPE deve entrar no portal para visualizar seu
status (apto ou inapto) antes de marcar consulta,
exames ou mesmo procurar o atendimento de
Urgência.
Status inapto, procurar o NRH – DRS XIII.
Dúvidas com convênio Whats 41 9744-0309

“QUEM somos NÓS, quem é CADA UM de
nós, senão uma combinatória de Experiências, de
Informações, de Leituras, de Imaginações? Cada
VIDA é uma Enciclopédia, uma Biblioteca, um
Inventário de Objetos, uma Amostragem de Estilos,
onde TUDO pode ser Continuamente Remexido e
Reordenado de todas as Maneiras Possíveis”. (Ítalo
Calvino).
O HOMEM está condenado a INTERPRETAR,
é nisso que ELE é LIVRE. O SER HUMANO é o seu
Livro de Estudos e para SE conhecer basta ir
virando as páginas. “Os SIGNIFICADOS não estão
nas PALAVRAS, mas EM NÓS”. Jean Yves Leloup.

Modo
de
Ser CUIDADO:
Cuidar:
construímos o Mundo com Laços Afetivos e tudo
começa com o Sentimento (Emoções). É o
Sentimento que une e nos envolve com as Pessoas.
Colocar-se junto e se sentir unido ao outro. Ter
intimidade, acolher , respeitar, dar sossego e
repouso. Cuidado Integral Ser Humano: Cuidar de
nossa Saúde significa Equilíbrio entre Corpo,
Mente (Psique) e Espírito no Indivíduo, Harmonia
nas Relações Sociais e Respeito com a Natureza
(Meio Ambiente). A ATENÇÃO é realmente a Arte e
existir no Cotidiano. A PLENA ATENÇÃO nos leva à
PRESENÇA no Aqui e Agora.
VISÃO ANTROPOLÓGICA: Um PROCESSO
PEDAGÓGICO se realiza por meio da RELAÇÃO que
se estabelece entre PROFESSORES e ALUNOS e em
uma RELAÇÃO como essa, estão envolvidas as
MÚLTIPLAS DIMENSÕES que formam cada SER
HUMANO. Daí decorre a importância de que os
PROFESSORES conheçam seus ALUNOS nas mais
Diferentes DIMENSÕES.
Os objetivos nos Parâmetros Curriculares
Nacionais: (P.C.N.s e Educação no Brasil), se
definem em termos de CAPACIDADES de ordem
Cognitiva, Física, Afetiva, de Relação interpessoal e

Inserção Social, Ética (Moral) e Estética, tendo em
vista uma FORMAÇÃO AMPLA. Embora os
INDIVIDUOS tendam, em função de sua Natureza, a
desenvolver
CAPACIDADES
de
maneira
heterogênea, é importante salientar que a ESCOLA
tem
como
função
POTENCIALIZAR
o
DESENVOLVIMENTO de TODAS CAPACIDADES, de
modo a tornar o ENSINO mais HUMANO e mais
ÉTICO. Muitas vezes sem
sequer se aperceber disso
ou sem ter capacidade
para o exprimir, o
MUNDO tem sede de
IDEAL ou de VALORES a
que
chamaremos
MORAIS, para não ferir
ninguém.
Cabe
à
EDUCAÇÃO a nobre tarefa
de DESPERTAR em TODOS, segundo as Tradições e
Convicções de CADA UM, respeitando inteiramente
o PLURALISMO, esta ELEVAÇÃO do PENSAMENTO e
do ESPÍRITO para o UNIVERSAL e para uma espécie
de SUPERAÇÃO de SI MESMO. (TRANSCENDENCIA).
Está em jogo - aqui a COMISSÃO (UNESCO)
teve o cuidado de ponderar bem os termos
utilizados - a Sobrevivência da HUMANIDADE. Tudo
nos leva, pois, a dar novo valor à Dimensão Ética e
Cultural da EDUCAÇÃO e, deste
modo, a dar efetivamente a
cada UM (ECOLOGIA PESSOAL),
os meios de compreender o
OUTRO (ECOLOGIA SOCIAL), na
sua especificidade, e de
compreender
o
MUNDO
(ECOLOGIA AMBIENTAL) na sua
marcha caótica para uma certa
UNIDADE. (EDUCAÇÃO AO
LONGO da VIDA).
Mas antes, é preciso
começar por se CONHECER A SI PRÓPRIO, numa
espécie de viagem interior guiada pelo
CONHECIMENTO, pela MEDITAÇÃO e pelo
EXERCÍCIO da AUTOCRÍTICA.
Esta Mensagem deve orientar qualquer
reflexão sobre EDUCAÇÃO (para o Século XXI UNESCO).
Reencantamento
do
Mundo:
“É
absolutamente necessário explorar a infinita
capacidade de Deslumbramento da Consciência
Humana para ser possível ReenCantar o mundo”.
(Basarab Nicolescu).
MANIFESTO da TRANSDISCIPLINARIDADE e
INTERNACIONAL de CONSCIÊNCIAS.
A DOENÇA significa DANOS à TOTALIDADE do SER
(ENFERMIDADE – FECHAMENTO):

Não é apenas a PARTE que dói e adoece,
são cada uma das Dimensões do Ser que SOFRE. A
VIDA que ADOECE em suas Várias DIMENSÕES
HUMANAS. Neste MUNDO INQUIETO que nos leva
a acreditar no máximo desempenho possível,
impedindo-nos de SABOREAR a VIDA, propõe um
remédio: ATENÇÃO. A ATENÇÃO nos faz sair do
INFERNO (FECHAMENTO) que é a AUSÊNCIA de
AMOR, o esquecimento de
NÓS (Eu e Outro) mesmos,
o ESQUECIMENTO do SER.
Quando
a
ATENÇÃO é uma arte que
envolve o “CORAÇÃO”, o
olhar torna-se sensível ao
novo, ao fato de estar
PRESENTE; Abertura para
a Dimensão SAGRADA de
cada SITUAÇÃO, reencontrando assim, o SENTIDO
e a Beleza da VIDA.
O olhar desatento permanece estranho às
presenças e ao que transforma cada ser em um
“ESTAR PRESENTE”. (“EU SOU”). ATENÇÃO PLENA
constitui o momento único em que a Inteligência e
o Coração podem estar juntos. A Atenção é
realmente a Arte de existir no Cotidiano. A PLENA
ATENÇÃO nos leva à PRESENÇA no Aqui e Agora.
(EU SOU o que SOU).
ESPIRITUALIDADE
é
uma CONSCIÊNCIA NÃO DUAL
que, na ESSÊNCIA, traduz-se
por AMOR e, na PRÁTICA, por
SOLIDARIEDADE.
A
desvinculação da Ciência com a
Espiritualidade,
de
forma
perversa acabou por dissociar
o conhecimento do AMOR, do
CUIDADO e do SERVIÇO. “Uma
ÉTICA NOVA pressupõe uma
NOVA ÓTICA (NOVO OLHAR e NOVA VISÃO).”

Este informativo pertence a todos os
servidores deste DRS XIII é de fundamental
importância sua participação, com textos,
sugestão de matérias e dicas variadas.
Se programe para a edição de agosto, e
nos envie até o início do mês.
Pode ser enviado material pelo nosso e-mail
aqui do CDQ:
nephdrs13@gmail.com

