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SAÚDE

EM SÃO SEBASTIÃO

EDUCAÇÃO

SEGUEM ABERTAS INSCRIÇÕES NA
REDE PÚBLICA DO DF PARA 2021
As inscrições para interessados em concorrer a vagas em
uma escola da rede pública de
ensino estão em andamento.
Pelo site da Secretaria de
Educação do Distrito Federal
(SEEDF), o prazo para inscrições vai até 13 de dezembro.
Já entre 17 de novembro e 6
de dezembro os candidatos
também podem contar com
atendimento via Central 156
(opção 2), de segunda a sexta,
das 7h às 21h; e aos sábados,
domingos e feriados, das 8h
às 18h. O balanço dos quatro
primeiros dias de inscrições
contabilizou 11.539 cadastros
até as 16h de sexta-feira (13)
No ato do cadastro, o
interessado precisa informar o
número de CPF do estudante
que será inscrito e o CEP da
residência em que mora, ou
do local de trabalho dos pais
ou responsáveis. Com essas
informações, a Secretaria de
Educação realizará o cruzamento de dados e alocará
os novos estudantes preferencialmente em unidades
escolares na região do CEP

apresentado na inscrição.
Tanto pelo site da SEEDF
como pela Central 156 as
inscrições para o ano letivo de
2021 são para novos estudantes de educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio.
“É importante que as pessoas não deixem para fazer a
inscrição na última hora. O período já começou e a secretaria
disponibilizou dois canais para
que os interessados preencham
o cadastro para ingressar na
rede pública de ensino”, alerta
o secretário-executivo de Educação, professor Fábio Sousa.
ESTUDANTES ESPECIAIS
O cadastro e a triagem de
novos estudantes com deﬁciência serão realizados de 17
de novembro a 8 de dezembro,
na coordenação regional de
ensino mais próxima da casa
ou do trabalho dos pais ou
responsáveis. As regionais têm
adotado os protocolos de segurança contra o coronavírus,
como distanciamento e uso de
máscaras, para atendimento
às famílias.
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Secretaria tem dois canais disponíveis para os interessados
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Equipe que realizou o procedimento: o problema é chamado cientiﬁcamente de fetus in fetu

Hmib faz cirurgia rara em bebê de seis
Procedimento consistiu
na retirada de um feto
“parasita” que estava no
organismo da criança, que
passa bem e recebeu alta

semanas de vida

m fenômeno embrionário
extremamente raro levou
uma menina de seis semanas de idade ao Centro
&LU~UJLFR GR +RVSLWDO 0DWHUQR
Infantil de Brasília (Hmib). ChaPDGRFLHQWL¿FDPHQWHGHIHWXVLQ
IHWX ),) RSUREOHPDRFRUUHHP
XPDFDGDPLOQDVFLPHQWRV
$FRQGLomRSRGHDFRQWHFHU
HP JUDYLGH] GH JrPHRV H VH
dá da seguinte forma: um dos
fetos engloba o outro para sobreviver e passa a se alimentar
do sangue e da energia do par
FRPRXPSDUDVLWDSRUpPQmR
SRVVXL yUJmRV HVVHQFLDLV GHsenvolvidos para evoluir – o
que o impede de sobreviver

fora do organismo hospedeiro.
Sem saber que estava grávida
GH JrPHRV 0LFDHOD $OYHV GD
6LOYDDQRVWHYHXPSDUWRWUDQTXLORHGHXjOX](YHO\Q3RXFDV
VHPDQDVGHSRLVSHUFHEHXTXHD
¿OKDFKRUDYDEDVWDQWHYRPLWDYD
XPOtTXLGRYHUGHHHVWDYDFRPVHPLREVWUXomRLQWHVWLQDO(ODOHYRX
DEHErSDUDR+RVSLWDO5HJLRQDO
GH 6DQWD 0DULD +560  RQGH
IH]XPDUDGLRJUD¿DHXPDWRPRJUD¿DGHDEG{PHQ$RUHFHEHUR
GLDJQyVWLFR YHLR R VXVWR FRP D
LQIRUPDomRVREUHRRFRUULGR³)RL
XPFKRTXHQXQFDWLQKDYLVWRLVVR
QDPLQKDYLGD´UHODWDDPmH
2VVLQWRPDVQHVVHVFDVRVVmR
SULQFLSDOPHQWHLQFKDoRHGRUQR

U

ORFDO,QLFLDOPHQWHRVH[DPHVGHmonstraram a possibilidade de um
WXPRUPDVFRPDVFDUDFWHUtVWLFDV
GH RVVL¿FDomR GHQWUR GD PDVVD
foi levantada a possibilidade
GLDJQyVWLFDGH),)3RUVHWUDWDU
GH XP FDVR FRPSOH[R D HTXLSH
GR+560HQFDPLQKRXDFULDQoD
para o Hmib, que é o hospital
UHIHUrQFLDHPFLUXUJLDSHGLiWULFD
&KHJDQGR Oi D VDOD GH FLUXUJLD
IRL SUHSDUDGD H D EHEr RSHUDGD
Uma equipe formada por quatro
FLUXUJL}HVXPDQHVWHVLVWDHQIHUPHLURVHWpFQLFRVGHHQIHUPDJHP
fez a retirada do feto parasita. O
SURFHGLPHQWRGXURXFHUFDGHGXDV
KRUDVHWUDQVFRUUHXFRPWUDQTXLOLGDGH(YHO\QMiHVWiHPFDVD

NOVEMBRO ROXO

CNE GARANTE MATRÍCULA DE
ESTUDANTES ESTRANGEIROS
O Conselho Nacional de
Educação (CNE) aprovou medida
que assegura o direito de matrícula de crianças e adolescentes
migrantes, refugiados, apátridas
e solicitantes de refúgio nas
redes públicas de educação
básica brasileiras. A resolução
diz que o acesso desse público
à escola deve acontecer sem
discriminação em razão de nacionalidade ou condição migratória
e que não há a necessidade de
documentação comprobatória
de escolaridade anterior.
O CNE atende aos princípios
da legislação educacional do
Brasil e de convenções internacionais, que asseguram o
respeito à diversidade, à proteção
de crianças e adolescentes e ao

Saúde analisa
cartões de vacina
contra febre amarela
A Secretaria de Saúde
encerrou as ações em campo
de bloqueio vacinal em São Sebastião contra a febre amarela.
As equipes de imunização da
Atenção Primária e da Vigilância Epidemiológica analisaram,
em quatro dias, 695 cartões
de vacina, os quais 384 precisaram receber uma dose. A
estratégia de vacinação volante
ocorreu após a conﬁrmação
do óbito de um macaco por
febre amarela em uma área de
mata na Região Administrativa.
A Vigilância Epidemiológica,
juntamente com uma equipe
de imunização da Região de
Saúde Leste, visitou as residências que ﬁcam em um raio
de 300 metros quadrados do
local onde o animal infectado
foi encontrado.
As equipes da Secretaria
de Saúde visitaram todas as
quadras, ruas e chácaras
dos bairros São José, São
Francisco, Morro da Cruz, Vila
Nova e núcleo rural Zumbi dos
Palmares, além da Avenida
Central. Durante os dias de
ação, 151 casas estavam fechadas. Nelas, foram deixados
avisos impressos reforçando
a necessidade de procurar a
UBS o mais breve possível.
A orientação é que essa
população compareça à sala
de vacinação da UBS 12 da
Vila São José. Em paralelo
a essas ações de vacinação,
equipes da Vigilância Ambiental trabalham no combate
aos mosquitos Aedes aegypti,
Haemagogus e Sabethes
(transmissores da febre amarela) fazendo controle químico
e borrifação para eliminar
os insetos, e buscando por
macacos mortos.
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respeito à dignidade humana.
Além disso, o documento cita a
situação dos refugiados venezuelanos que “possuem necessidade
de proteção internacional, conforme os critérios da Declaração
de Cartagena, baseado nas ameaças à sua vida, segurança ou
liberdade resultante de eventos
que perturbam a ordem pública
na Venezuela”.
A matrícula na rede pública
do Brasil, uma vez demandada, deverá ser facilitada,
considerando-se a situação de
vulnerabilidade, e será assegurada de imediato, inclusive na
modalidade de educação de
jovens e adultos e, de acordo
com a disponibilidade de vagas,
em creches.

Bebês prematuros do HRS ganham ensaio fotográﬁco
O Hospital Regional de Sobradinho (HRS) realizou ensaio
IRWRJUi¿FRGRVEHErVLQWHUQDGRV
nas unidades da Neonatologia.
Com o tema ‘Juntos pelos prePDWXURVFXLGDQGRGRIXWXUR¶R
1RYHPEUR5R[RHVWiVHQGRFHOHEUDGRSRUSUR¿VVLRQDLVPmHV
EHErVHYROXQWiULRV1RPrVGD
SUHPDWXULGDGHRVEHErVJDQKDUDPVDSDWLQKRVGHFURFKrUR[RV
HDVIRWRVVHUmRLPSUHVVDVFRPR
SUHVHQWHSDUDDVPmHV
A fotógrafa responsável pelos
registros é Andreza Lopes. Ela
SDUWLFLSDGDFDPSDQKDQR+56
KiWUrVDQRV
³1RVVD PRWLYDomR FRP DV
LPDJHQV VHPSUH IRL RIHUHFHU jV
PmHV H DRV EHErV XP UHJLVWUR
HPRFLRQDQWH H ERQLWR GHVVH
momento que, muitas vezes, é

OHPEUDGR FRP PXLWD GRU PDV
WDPEpPFRPXPPLVWRGHVHQWLPHQWRGHDOtYLRSUHRFXSDomRH
vitória”, diz a enfermeira Kelly
6DERLDTXHpXPDGDVSUR¿VVLRnais envolvida nas atividades.
e D OXWD H SHUVLVWrQFLD GH
PmHVFRPR0DUFLOHQH0RQWHLUR
34 anos, que inspira os servidores
a organizarem os ensaios fotoJUi¿FRV(ODHVWiQR+56KiVHLV
PHVHVFRP$PDQGD9LFWyULD$
PHQLQD QDVFHX FRP DSHQDV 
VHPDQDVHVHLVGLDVGHJHVWDomR
$SUHVVDGD$PDQGDQmRGHL[RXWHPSRSDUDDPmHUHJLVWUDUR
período da gravidez. Sem o retraWRGDEDUULJD0DUFLOHQHIH]XPD
IRWRFRPXPSUR¿VVLRQDOMiFRPD
EHErQRVEUDoRV³0XLWDJUDWLGmR
a Deus por poder pegar ela nos
EUDoRV´GLVVHHPRFLRQDGD
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