Textos curtos para acompanhar o disparo de cada card
Card 1: (EMOTICON DA CARINHA FELIZ COM ÓCULOS ESCURO) (EMOTICON DE UM
CELULAR) (EMOTICON DE UM MOSQUITO) (EMOTICON DO SOL) Mais um ano
começou e o verão está aí! Além daquele bronze em casa (#FiqueEmCasa), algumas
velhas conhecidas doenças podem voltar a nos assombrar. Por isso, decidimos divulgar
por aqui alguns materiais sobre as Arboviroses e seus impactos em Manguinhos. Esta é
uma iniciativa do Projeto Zika - Pesquisa Científica e Tecnológica para Inovação em
Educação e Comunicação para a prevenção da Zika e Doenças Correlatas nos
Território, em parceria com o Museu da Vida. Serão seis informativos que serão
distribuídos aqui pelo zap. O tema de hoje é “O que são as arboviroses”. Conta pra
gente se curtiu depois? Para saber mais sobre o projeto Zika no Museu da Vida, leia a
reportagem em nosso site: bit.ly/fcsmv2020
Segue a versão com audiodescrição:
https://drive.google.com/file/d/1x_NeefASpGmqL6vd3xKsInvps9Lx8Tf/view?usp=shari
ng

Card 2: Olá! Aqui somos nós do Projeto Zika de novo! Voltamos para falar sobre
questões que interferem diretamente no problema das arboviroses em Manguinhos: a
questão da água e do saneamento básico. (EMOTICON DA TORNEIRA CAINDO UMA
GOTA DE ÁGUA) (EMOTICON DE UM RIO) Tudo começa pelo direito à água e ao
saneamento básico adequado, que são essenciais no combate às arboviroses em nosso
território. Quer enviar um relato seu sobre a água de Manguinhos? Responda aqui por
este zap ou para o e-mail do projeto em fcsmanguinhos@gmail.com
Segue a versão com audiodescrição:
https://drive.google.com/file/d/19QYnQju6LkcJFEP2UESWJuVMKsAshk8O/view?usp=s
haring

Card 3: Oi, gente! Chegamos ao terceiro informativo do Projeto Zika pelo zap!
(EMOTICON DO CORAÇÃO) Durante os anos de nossa pesquisa no Projeto Zika, muitas
falas dos moradores do território de Manguinhos traziam os temas da coleta irregular

do lixo e das enchentes. (EMOTICON DE UMA CESTA DE LIXO) Essas lembranças
traumáticas e constantes chamaram nossa atenção para a relação entre as arboviroses
e a negação de direitos ambientais. Viver em um território saudável ajuda no
enfrentamento das doenças transmitidas pelo Aedes! O que você pensa sobre isso?
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Segue a versão com audiodescrição:
https://drive.google.com/file/d/1k2F5oVMQIyxjeDoVkFBAzfqUyj8AdF3/view?usp=sharing

Card 4: Olha a gente aí de novo! (EMOTICON DAS MAOSZINHAS BATENDO PALMAS)
Hoje, a equipe do Projeto Zika veio falar sobre a importância da participação de todos
no enfrentamento às arboviroses. É comum que nas discussões apareçam aqueles que
consideram apenas o Estado no controle desse conjunto de doenças, bem como os
que pensam que só tirar a água do pratinho do vaso de planta resolve a questão.
Nosso convite com esse projeto é para que as ações sejam conjuntas! Aliás,
Manguinhos nos dá bons exemplos nesse sentido! O que você faz para combater a
dengue, a zika e a chikungunya em Manguinhos? Conta aí! Até a próxima!
Segue a versão com audiodescrição:
https://drive.google.com/file/d/1rlXf_RWMTxHs2sCpE0c5aYPAkey6QFe/view?usp=sharing

Card 5: Olá! Projeto Zika na área! (EMOTICON DO MOSQUITO) Nós sabemos que
realmente é complicado entender as diferenças entre as arboviroses. Existem alguns
sintomas muito parecidos das doenças Dengue, Zika e Chikungunya. Isso pode gerar
muita confusão, além de dificultar o diagnóstico. Nós, do Projeto Zika, nos
solidarizamos com a luta dos moradores de Manguinhos em defesa da Saúde Pública
no território. A UPA de Manguinhos é um equipamento de saúde fundamental para o
enfrentamento às arboviroses. A saúde também é um direito seu! Até semana que
vem!
Segue a versão com audiodescrição:

https://drive.google.com/file/d/1H0UIa0oo0zRNvvcQqcnhQhQqmaif_8d/view?usp=sharing

Card 6: Olá! Último informativo do projeto Zika! Ahhhhh =) (EMOTICON DA CARINHA
SORRINDO COM EMOÇÃO) Ao longo das últimas semanas, falamos de uma série de
questões, entre elas a água, o saneamento básico, o lixo, as enchentes, o diálogo, o
compartilhamento de responsabilidades e a busca por diagnóstico e tratamento. Neste
momento delicado da pandemia da COVID-19, é importante que não nos esqueçamos
dos cuidados que devemos ter também em relação às arboviroses. A equipe do Projeto
Zika espera que essas reflexões alimentem debates no território de Manguinhos e
sejam apenas o começo para outras conversas. Fique de olho no site do Museu da Vida
para notícias sobre saúde, ciência e tecnologia (museudavida.fiocruz.br) e, também, no
site da Fiocruz (portal.fiocruz.br).
Segue a versão com audiodescrição:
https://drive.google.com/file/d/11TYQMBPtiQLBnf5CQ8ztE7jiE9eVOaZV/view?usp=sh
aring

