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Agressões ao meio ambiente 
afetam a saúde do ser humano: 
o que podemos fazer

Aulas e atividades à distância
em escolas poderão contar 
como dia letivo em São Paulo
Página 5

Coronavírus paralisa São Paulo
Nunca na história a ci-

dade parou da maneira 
que seus moradores estão 
vendo agora, sob o risco de 

propagação do Coronavírus 
- Covid 19. Para evitar que 
a pandemia mundial faça 

muitas vítimas e sobrecar-

regue o sistema de saúde 
com o registro de muitos 
casos ao mesmo tempo, 

foram tomadas medidas 
radicais. Shopping centers, 
teatros, escolas, academias 
estão fechados. E, a partir 

dessa sexta, todo o comér-
cio de itens e serviços não 
esssenciais também terão 

que interromper o atendi-
mento ao público.   Página 3
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M E I O A M B I E N T E

Coleta de resíduos é serviço essencial
Em tempos de pandemia, 

com um novo e perigoso ví-
rus se espalhando velozmen-
te pelo planeta, destaca-se a 
importância do serviço de 
limpeza pública e, paralela-
mente, o quanto é urgente que 
a população se conscientize 
sobre a geração de resíduos e 
o desequilíbrio gerado pelas 
agressões ao meio ambiente.

Os pro� ssionais que traba-
lham diretamente na coleta, 
triagem e separação de resí-
duos continuam atuando pela  
cidade nesse momento de 
isolamento. A pandemia mu-
dou a rotina da população em 
todo o planeta e esses serviços 
eventualmente poderão sofrer 
algum ajuste no horário em que 
são realizados, mas continuarão 
sendo prestados sem interrup-
ções por conta do caráter es-
sencial. Até o fechamento dessa 
edição, ainda não havia dados 
sobre possíveis alterações.

E, como sempre, os pro� s-
sionais do setor mantêm todos 
os protocolos para garantir 
que a cidade � que limpa sem 
comprometer a saúde da po-
pulação - ou deles próprios.  
Usam luvas, botas e uniforme 
completo de proteção. Nas 

zonas sul e leste da capital 
paulista, a coleta domiciliar 
e também a coleta seletiva de 
recicláveis são realizados pela 
Ecourbis Ambiental. 

A concessionária ainda de-
senvolve várias outras ações 
para garantir que o serviço 
prestado seja de excelência, 
com limpeza diária dos cami-
nhões, preservação dos pontos 
de transbordo; além da própria 
destinação final em aterros 
e monitoramento de aterros 
desativados, completando o 
ciclo correto para os resíduos 
gerados diariamente. 

A concessionária ainda cui-
da, com veículos especiais e 
processos especí� cos, da des-
tinação dos resíduos de saúde 
produzidos em clínicas, hos-
pitais e outros equipamentos.

Para se ter uma ideia, a ci-
dade gera, em média, 18 mil 
toneladas de resíduos todos 
os dias, entre sobras de feiras, 
varrição, podas, resíduos da 
saúde,  animais mortos e o lixo 
residencial. Só dos domicílios 
paulistanos saem, diariamente, 
12 mil toneladas de resíduos.

A cidade gera, em média, 
18 mil toneladas de lixo dia-
riamente (lixo residencial, de 

saúde, restos de feiras, podas 
de árvores, entulho, etc.). Só 
de resíduos domiciliares são 
coletados quase 10 mil tone-
ladas por dia.

Diariamente, é percorrida 
uma área de mais de 1.500 
km² e estima-se que mais de 
11 milhões de pessoas são 
beneficiadas pela coleta. Em 
toda capital, cerca de 3,2 mil 
pessoas trabalham no reco-
lhimento dos resíduos e são 
utilizados mais de 500 veículos 
(caminhões compactadores 
e outros específicos para o 
recolhimento dos resíduos de 
serviços de saúde).

De acordo com a Autori-
dade Municipal de Limpeza 
Urbana - Amlurb, o serviço 
de coleta domiciliar comum 
porta a porta está presente em 
100% das vias da cidade, co-
brindo os 96 distritos do mu-
nicípio de São Paulo e conta 
com aproximadamente 5 mil 
funcionários e 454 veículos.

Como agir
em casa?

E o paulistano que está pas-
sando mais tempo em casa, 
o que pode e deve fazer para 

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preser-
vação e consciência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação 
fi nal de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária 
pública responsável pela coleta, transporte e destinação fi nal de resíduos domiciliares e de 
saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19 das 32 Subprefeituras, e o ob-
jetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação ambiental da 
população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

contribuir com a limpeza pú-
blica nesse tempo de pande-
mia?

Vale lembrar que resíduos 
mal acondicionados também 
podem provocar proliferação 
de animais sinantrópicos, ou 
seja, animais que transmitem 
doenças, como o mosquito 
Aedes aegipty. Qualquer em-
balagem descartada incorre-
tamente pode acumular água e 
servir de criadouro para larvas 
dos mosquitos que são vetores 
de dengue, febre amarela, chi-
kunguya e zika vírus. 

É essencial, portanto, acon-
dicionar os resíduos domés-
ticos adequadamente e não 
descartar nada na rua - nem 
um papel de bala, nem uma 
bituca de cigarro. 

Em casa, coloque os resí-
duos não recicláveis em sacos 
firmes e bem protegidos e 
disponha na rua apenas pouco 
antes de o caminhão passar - 
no máximo duas horas antes. 

Separe os recicláveis, todos 
em uma única embalagem: 
plástico, metal, papéis e vidro. 
Esse material será destinado à 
triagem, ou por cooperativas 
ou na Central Mecanizada de 
Triagem Carolina Maria de 
Jesus, em Santo Amaro. 

Em casa, sempre que for 
manipular os resíduos, lem-
bre-se de lavar bem as mãos 
- não só por conta da nova 
COVID-19, mas porque há-
bitos de higiene protegem de 
diversas patologias. 

Maior geração 
de resíduos

Com o isolamento domi-
cilar orientado pelas autori-
dades,  evite comprar alimen-
tos perecíveis em excesso e 
progreme antecipadamente 
o cardápio planejado para a 

semana. Dessa forma, há uma 
educação ambiental domésti-
ca, sem desperdício de alimen-
tos por excesso de produção 
ou por estragarem sem sequer 
terem sido utilizados. 

Separe as embalagens para 
reciclagem. Mas, atenção: em-
balagens sujas de gordura, 
como aquelas que são entre-
gues em casa com alimentos 
prontos - pizzas, sanduíches e 
porções - não podem ser reci-
cladas e devem ser descartadas 
no lixo comum. 

 A maioria das crianças 
e jovens está fora da escola. 
Aproveite o momento para 
conversas em família orien-
tando sobre a importância dos 
serviços de limpeza urbana, 
separação correta dos resíduos 
e consciência sobre desper-
dício. Valorizar alimentação 
saudável e natural é outro 
aspecto a ser explorado nesse 
momento.

Os passeios a ambientes 
fechados - como shopping 
centeres, cinemas e teatros - 
estão suspensos por decretos. 

Nas conversas em família, 
com crianças em casa, é im-
portante ressaltar a importân-
cia do contato com a natureza. 
Entretanto, esse é um momen-
to de evitar equipamentos de 
playground ou ginástica em 
praças ou ao ar livre e locais 
com aglomeração de pessoas.

Aproveite também o tempo 
em casa para separar, conjun-
tamente com a família, objetos 
possíveis de doação. Roupas 
e calçados em bom estado, 
eletrodomésticos e eletrônicos 
em funcionamento, móveis e 
brinquedos que não estejam 
mais sendo aproveitados. 

O momento também pro-
picia diálogo sobre o consumo 
consciente e a importância 
de  evitar agressões ao meio 

UM VERDADEIRO EXÉRCITO DE PROFISSIONAIS 
DA COLETA CONTINUA PELAS RUAS 
GARANTINDO A LIMPEZA

Agressões ao meio ambiente comprometem saúde da população
O descarte incorreto de 

resíduos é um dos maiores 
problemas da sociedade mo-
derna. A poluição - do ar, 
solo, mares e rios - e a sujeira 
causam doenças e facilitam 
a proliferação de insetos e 
outros que, por sua vez, tam-
bém espalham vírus e bacté-
rias danosos à saúde.

Há exatamente um ano, a 
ONU Meio Ambiente divul-
gou uma avaliação abran-
gente e rigorosa sobre o es-
tado do meio ambiente no 
planeta, desenvolvida du-
rante os últimos cinco anos, 
apontando que a saúde das 
pessoas será cada vez mais 
ameaçada se ações urgentes 
não forem tomadas. 

De acordo com o relatório, 
uma em cada quatro mortes 
no planeta já é decorrente de 

poluição, falta de água potá-
vel e outros re� exos da falta 
de cuidados com a natureza. 

O relatório, produzido 
por 250 cientistas de mais de 
70 países, a� rma que se não 
ampliarmos drasticamente a 
proteção ambiental, cidades 
e regiões na Ásia, Oriente 
Médio e África poderão tes-
temunhar milhões de mor-
tes prematuras até a metade 
do século. 

A publicação também 
alerta que os poluentes em 
nossos sistemas de água po-
tável farão com que a resis-
tência antimicrobiana se tor-
ne a maior causa de mortes 
até 2050 e com que compro-
metam também a fertilidade 
masculina e feminina, bem 
como o desenvolvimento 
neurológico infantil.

Mas o estudo também 
destaca que o mundo tem 
a ciência, a tecnologia e os 
recursos � nanceiros de que 
precisa para seguir na di-
reção de um caminho de 
desenvolvimento mais sus-
tentável, embora ainda falte 
apoio su� ciente do público, 
das empresas e de líderes po-
líticos, que se agarram a mo-
delos ultrapassados de pro-
dução e desenvolvimento.

“A ciência é clara. A saúde 
e a prosperidade da humani-
dade estão diretamente liga-
das ao estado do nosso meio 
ambiente”, a� rmou Joyce 
Msuya, diretora-executiva 
interina da ONU Meio Am-
biente. “Esse relatório é um 
panorama para a humanida-
de. Estamos numa encruzi-
lhada. Vamos continuar no 

nosso caminho atual, que 
levará a um futuro sombrio 
para a humanidade, ou va-
mos dar uma guinada para 
um caminho de desenvol-
vimento mais sustentável? 
Essa é a escolha que nossos 
líderes políticos têm que fa-
zer, agora.”

A projeção futura de um 
planeta saudável com pes-
soas saudáveis baseia-se em 
um novo modo de pensar, 
em que o modelo “cresça 
agora, limpe a bagunça de-
pois” é substituído por uma 
economia de “lixo-quase-
-zero” até 2050. 

De acordo com o Panora-
ma, investimentos de 2% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
dos países em proteção ao 
meio ambiente trariam um 
crescimento no longo prazo 

tão alto quanto o previsto 
atualmente, mas com menos 
impactos das mudanças cli-
máticas, escassez de água e 
perda de ecossistemas.

O relatório aconselha a 
adoção de dietas com menor 
consumo intensivo de carne 
e redução do desperdício de 

alimentos, tanto em países 
desenvolvidos quanto em 
países em desenvolvimen-
to. Isso reduziria em 50% a 
necessidade de aumentar a 
produção de comida para 
alimentar a população es-
timada de 9 a 10 bilhões de 
pessoas no planeta em 2050. 

NATUREZA

ambiente. O comércio estará 
totalmente fechado nos pró-
ximos dias, exceto estabele-
cimentos que ofereçam itens 
essenciais como alimentos e 
medicamentos. 

Valorize o 
comércio local

Para fazer suas compras 
de alimentos, suprimentos de 
higiene e cosméticos, produ-
tos médicos e farmacêuticos, 
dê preferência ao pequeno 
comerciante, supermercados, 
açougues e lojas de seu bairro, 
faça pedidos em restaurantes 
locais para entrega em domi-
cílio.

Esses estabelecimentos po-
dem sofrer com a queda de 
movimento provocada pelo 
isolamento dos paulistanos 
em casa, resultando em au-
mento do desemprego e crise 
econômica. 

Além disso, o fomento ao 
comércio de forma regionaliza-
da é ação sustentável, prevista 
nos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU). 

Fomentar um comércio 
justo e que promova a comu-
nidade traz diversos benefícios 
como a geração de empregos, 
a redução da necessidade de 
deslocamentos e o desenvol-
vimento local.

Outra forma de contribuir 
para que o momento seja mais 
tranquilo é se oferecer para 
fazer compras para os paren-
tes mais idosos, evitando que 
saiam de casa. 

Quando a situação se nor-
malizar, atente também a esse 
tipo de atitude, valorizando 
estabelecimentos próximos, 
pro� ssionais que atuam em sua 
comunidade.
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Bibliotecas, teatros, casas 
de cultura foram os primeiros 
a fechar e também houve 
cancelamento de eventos e 
reuniões. Alvarás para eventos 
foram cancelados, assim como 
shows, congressos, concursos 
públicos... Tudo para conter o 
avanço da propagação do co-
ronavírus em São Paulo.

Agora, os principais sho-
pping centers deixaram de 
atender ao público - na região, 
Plaza Sul, Santa Cruz, Ibira-
puera, Morumbi Shopping, 
Market Place e Pátio Paulista 
etc. Alguns deles mantêm-ser-
viços de entrega da praça de 
alimentação ou outros lojistas.

Agora, é o restante do co-
mércio que deverá fechar as 
portas nessa sexta, 20, por 
determinação da Prefeitura. 
O decreto publicado pelo pre-
feito Bruno Covas excetua 
da obrigação empresas que 
fornecem alimentos e medi-
camentos, além de postos de 
gasolina. 

Os bares e restaurantes, 
entretanto, precisam atender 
apenas para entrega ou reti-
rada. Não pode haver atendi-
mento presencial em nenhum 
estabelecimento.

Todos os estabelecimen-
tos, entretanto, deverão ofe-
recer álcool gel aos clientes 
para uso em loja e ampliar a 
higienização e limpeza do es-

tabelecimento.
Lojas e escritórios que qui-

serem trabalhar de portas 
fechadas, fazendo reformas, 
reorganizações, inventários, 
vendas online etc - poderão

O decreto é vago e ain-
da ontem gerava dúvidas no 
comércio:  perfumarias, que 
também trabalham com itens 
essenciais de higiene e até 
álcool gel, estão liberadas? 
Food trucks e ambulantes que 
trabalham com comida podem 
continuar operando?

E os bancos? A Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban) garantiu que agências 
bancárias de seus bancos asso-
ciados permanecem abertas, 
com atendimento a todos os 
clientes, embora a prioridade 
seja para os públicos mais 
vulneráveis, entre os quais 
aposentados e pensionistas. E 
pede para que o público evite 
as agências e privilegie atendi-
mento por canais virtuais.

Certamente, essas e outras 
dúvidas serão esclarecidas nos 
próximos dias. O jornal São 
Paulo Zona Sul vai continuar 
divulgando as novas medidas 
de preservação. Nosso site 
tem atualizações diárias e in-
dicará novidades e alterações 
na legislação e orientações das 
autoridades.

Economia
Uma grande preocupação 

dos paulistanos - sejam eles 
autônomos, profissionais libe-
rais, empregados ou empresá-
rios -   é com a paralisação da 
economia. 

A adesão à proposta de 
isolamento em residência já 
é grande e vai aumentar con-
sideravelmente na próxima 
semana com a suspensão total 
das aulas e fechamento do 
comércio, além de restrições 
a viagens e deslocamentos. 
O morador do estado mais 
atingido pelo Coronavírus en-
tendeu que a proteção da vida 
vem antes. 

Mas, como conseguir qui-
tar dívidas e honrar compro-
missos financeiros sem ativi-
dade comercial?

Em nível federal, estadual 
ou municipal, o poder público 
tenta implantar medidas para 
minimizar o tremendo impacto 
na economia, que deve atingir 
sobretudo trabalhadores e 
pequenas empresas. 

Conta de água
A Sabesp vai suspender a 

cobrança da tarifa social de 
água para 506 mil famílias 
carentes em todo o estado. A 
medida vale a partir de 1º de 
abril.  A Tarifa Social Residen-
cial é destinada a residências 
unifamiliares, desemprega-
dos, habitações coletivas ou 
remoção de área de risco que 
atendam aos critérios defini-
dos pelo comunicado tarifário. 
Para usufruir do benefício, o 
cliente atende a uma série de 
critérios.

Protestos
O Governador João Doria 

anunciou nesta quinta-feira 
(19) que pessoas físicas e em-
presas terão prazo estendido 
de 90 dias antes do protesto 
de dívidas Procuradoria Geral 
do Estado.

Cidade sobreviverá ao vírus e ao impacto econômico
•ESPECIAL - CORONAVÍRUS

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

com Martha 
2275-9089 / 5072-2448 / 99773-0502

E.mail: marimartha@gmail.com

VENDE-SE APARTAMENTO
CHÁCARA KLABIN

210m área útil, 4 vagas, 4 quartos com
2 suítes,com dispensa e depósito, pronto,

lindo, com desconto. 

Com Claudio , whatsapp 9845 - 40300
creci 180971 ou Margarida,  whatsapp 

99133 - 1656 - creci 113299.

o governo estadual anunciou 
que o Banco do Povo está con-
cedendo R$ 25 milhões para 
micro e pequenos empreende-
dores. A linha de microcrédito, 
que já é competitiva, está com 
redução da taxa de juros de 
1% para 0,35% ao mês. O prazo 
para pagamento passou de 
24 para 36 meses, já incluin-
do o prazo de carência, que 
aumentou de 60 para 90 dias. 
Pedidos de concessão de cré-
dito sem avalista passam de R$ 
1 mil para R$ 3 mil.

Comércio local
O Jornal São Paulo Zona 

Sul vai se dedicar, durante 
esse período de isolamento, a 
montar um plano de apoio ao 

comércio e pequenas empre-
sas da zona sul paulistana, a 
ser implantado após o fim do 
isolamento. 

O objetivo é estabelecer 
parcerias para que haja um 
apoio mútuo no sentido de 
retomar o ritmo normal, com 
avanços no sentido de comu-
nidade e coletividade. Vamos 
reforçcar e modernizar a di-
vulgação de empresas locais, 
contribuindo para geração de 
empregos e melhora da quali-
dade de vida local. 

Vale lembrar que o maior 
número de empregos no país 
é gerado pelas micro e peque-
nas empresas. 

Mais detalhes em breve. 

Crédito
O Governo também anun-

ciou a liberação de R$ 500 
milhões para aquecer a eco-
nomia do Estado no enfren-
tamento ao coronavírus (CO-
VID-19). Haverá um pacote 
especial para as empresas dos 
setores de Turismo, Viagens, 
Economia Criativa e Comércio.

A nova linha emergencial 
será aplicada para incentivar 
o empreendedorismo e a gera-
ção de emprego e renda. 

Já havia anunciado a con-
cessão de R$ 225 milhões para 
auxiliar os microempreende-
dores paulistas, por meio do 
Banco do Povo e Desenvolve 
SP – O Banco do Empreen-
dedor.

Serão R$ 275 milhões em 
crédito pela Desenvolve SP 
para Turismo, Viagens, Eco-
nomia Criativa e Comércio, 
para promover maior liquidez 
para as empresas. O Banco 
Empreendedor reduziu a taxa 
de juros da linha de capital 
de giro de 1,43% para 1,20% ao 
mês. O prazo do financiamen-
to subiu de 36 para 60 meses, 
e a carência foi de três para 12 
meses. Os financiamentos de 
capital de giro estão disponí-
veis para empresas paulistas 
com faturamento anual entre 
R$ 81 mil e R$ 90 milhões.

Microcrédito
Na última sexta-feira (13), 
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Tradicional Casa de Carnes faz 
parcelamento para compras e 
oferece também grelhados

•GASTRONOMIA

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
 - Planalto Paulista - 
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ESPETINHOS
O melhor espetinho com o 
melhor preço!! 
Venha provar em nossa loja 
ou peça pelo Aplicativo 
• Espetinho bovino • Espetinho de frango • Espetinho de Coração • 
Linguiça Toscana Aurora • Pão de alho • Queijo coalho e muito mais

Com a pandemia do coro-
navirus, em todo o planeta as 
pessoas estão se recolhendo 
em casa. Sair, só para fazer 
compras essenciais para o dia 
a dia, como mantimentos e 
medicamentos.

Ciente da gravidade da 
situação e com o objetivo de 
facilitar a vida da clientela, 
a tradicional casa de carnes 
Ceci Grelhados está fazendo 
atendimento presencial ou 
por telefone e  separando as 
encomendas para que os pró-
prios clientes retirem. Quem 
preferir, pode fazer o pedido 
por aplicativos de entrega 
como Rappi e Ifood. 

Para as carnes in natura, 
a iniciativa da Ceci Grelhados 
é de parcelar também o pa-
gamento para compras com 
valor acima de R$ 200 em 
até cinco vezes. “Os clientes 

estão encomendando várias 
peças, para poder retirar uma 
única vez ou receber em casa. 
Assim, já contam com peças 
para preparar pratos e lan-
ches por vários dias”, comen-
ta Valdir de Queiroz. 

Tradicional no Planalto 
Paulista, a Ceci Grelhados tem 
para vender carnes cruas dos 
mais diferentes tipos: coxão 
mole, patinho, carne moída, 
fi let mignon, miolo de alcatra, 
contra filé, picanha, frango 
e espetinhos diversos - tem 
até de pão de alho e queijo 
coalho. 

Outra boa ideia para famí-
lais que estão se preservando 
em casa é adquirir um dos kits 
para churrasco, com preços 
bem atraentes.

Consulte detalhes e faça 
sua reserva pelos telefones 
2276-7901 ou 2275-8219.

Grelhados
A casa conta também com 

churrasqueira própria, onde 
são preparados espetinhos 
dos mais diferentes tipos e 
também carnes nos fi nais de 
semana, como picanha, fral-
dinha, galeto, cupim (super 
macio, no “bafo”), costela, 
linguiças... 

“A Ceci Grelhados só tra-
balha com carnes de primeira 
linha, selecionadas e prepara-
da sob rigorosas normas de 
higiene”, garante o experien-
te Queiroz. “Oferece produ-
tos dos melhores frigorífi cos 
do Brasil e sempre temos 
boas promoções”, completa.

A Ceci Grelhados fica na 
Avenida Afonso Mariano Fa-
gundes, 1349 – Planalto Pau-
lista, en frente à padaria Ceci. 
Mais informações pelos tele-
fones: 2276-7901 e 2275-8219.

Comida Caseira 
e Fresquinha 

Todos os dias  da semana

Temos salão
no piso superior
com TV e Wi-Fi

De 2a a 6a feira 
das 11h às 15h

MARMITEX - DELIVERY
Comerciais        R$ 17,90
Extras               R$ 19,90 
Fitness                R$ 17,90
Pratos do Dia           R$ 19,90
Refrigerante    R$ 5,00
TAXA DE ENTREGA  R$ 5,00  (consulte área)

ENTREGA GRATUITA PARA 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES

R.dos Otonis 537 - V. Clementino
Tel. 4563-2955    99223-6029Tel. 4563-2955    

Às quartas: 
a melhor feijoada

PEÇA JÁ POR 
TELEFONE OU 
WHATSAPP -
EXPERIMENTE!

Cartórios de São Paulo orientam sobre atendimento
As medidas de prevenção 

ao novo coronavírus, o CO-
VID-19, divulgadas pela Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), incluem o isolamento 
domiciliar, inclusive, daqueles 
que não possuem sintomas 
para evitar a proliferação da 
doença. No Brasil, os cartó-
rios auxiliam no cumprimen-
to dessa determinação com a 
disponibilização de diversos 
serviços aos usuários sem a 
necessidade de compareci-
mento às unidades. 

Por meio do site Cartório 
SP (cartoriosp.com.br), a 
população pode realizar so-
licitações de forma on-line, 
com praticidade e seguran-
ça. Na plataforma o cidadão 
tem acesso às informações 
para os atos de cada espe-

cialidade de cartório, além do 
direcionamento aos serviços 
prestados diretamente pelos 
cartórios que já estão dispo-
níveis na internet. 

O portal oficial dos Car-
tórios de São Paulo foi de-
senvolvido por iniciativa da 
Associação dos Notários e 
Registradores do Estado de 
São Paulo (Anoreg/SP), enti-
dade que congrega os titula-
res das serventias do estado, 
com o apoio das entidades 
representativas de cada es-
pecialidade do serviço. 

É possível solicitar segun-
das vias de certidões de nas-
cimento, casamento e óbito 
pela internet, por meio do 
portal www.registrocivil.
org.br. No mesmo portal é 
possível realizar a pesquisa 

de registros e solicitar docu-
mentos físicos e digitais. Os 
interessados podem, ainda, 
fazer buscas de testamentos 
e de escrituras públicas de 
divórcios, separações, inven-
tários e partilhas na central 
www.centraldetestamento.
com.br. 

Já os serviços de registro 
de imóveis estão disponíveis 
no portal www.registrado-
res.org.br e permitem os 
pedidos de certidões imobili-
árias, além de outras funcio-
nalidades exclusivas, como 
a visualização da matrícula 
(registro original do imóvel), 
essencial para a identifi cação 
do proprietário e das infor-
mações do imóvel, e a pes-
quisa de bens, que permite 
localizar propriedades, saber 

onde estão registradas e qual 
o seu titular. 

Para os Tabelionatos de 
Notas, o site censec.org.br 
coloca à disposição da popu-
lação informações acerca de 
testamentos, procurações e 
escrituras públicas de qual-
quer natureza lavradas em 
todos os cartórios do Brasil. 

Os serviços dos Cartórios 
de Protesto de todo o Brasil 
estão disponíveis por meio 
do site http://site.cenprotna-
cional.org.br, onde é possível 
consultar gratuitamente CPFs 
e CNPJs, pedir certidões, en-
caminhar dívidas a protesto, 
cartas de anuência, assim 
como realizar o cancelamen-
to de dívidas e o pagamento 
de boletos bancários. 

Já para acessar os servi-

ços dos Cartórios de Registro 
de Pessoas Jurídicas, o usuá-
rio deve acessar www.rtdbra-
sil.org.br, onde pode fazer o 
upload de um documento, 
assinar, enviar, acompanhar 
e pagar esse registro de for-
ma 100% online. 

Comparecimento
ao Cartório 

Para os casos urgentes e 
que não puderem ser resol-
vidos nas centrais online ou 
por telefone, a Associação 
de Notários e Registradores 
do Estado de São Paulo (Ano-
reg/SP) criou uma cartilha 
aos cartórios, que segue as 
orientações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). A 
primeira orientação é que, 
caso não seja possível a solu-
ção via central de serviços, o 

usuário busque o atendimen-
to do cartório por meio re-
moto (site, email, aplicativos 
e telefone). Em situações em 
que a presença física seja im-
prescindível, recomenda-se 
que o usuário ligue para se 
informar sobre qual é o ho-
rário de menor movimento, 
evitando o contato com um 
número maior de pessoas. 

As precauções básicas 
de higiene, como a limpeza 
constante das mãos e uso de 
álcool gel, valem tanto para 
os funcionários como para 
os clientes. É indicado, ainda, 
que as pessoas aguardem 
atendimento no lado externo 
ou garantindo uma distância 
mínima de um metro para 
evitar aglomerações e preve-
nindo a proliferação do vírus.
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•EDUCAÇÃO

A Secretaria Estadual da 
Educação de São Paulo pu-
blicou hoje (19) no Diário Ofi -
cial do Estado deliberação 
permitindo que atividades 
realizadas por meio de ensino 
a distância (EAD) com os alu-
nos do ensino fundamental e 
médio, durante o período de 
suspensão das aulas, sejam 
computadas como dias letivos 
normais.

De acordo com a secreta-
ria, a medida é uma forma de 
garantir as 800 horas de ativi-
dades escolares obrigatórias 
por lei para que se cumpra o 
ano letivo. As aulas presen-
ciais na rede estadual de São 
Paulo começaram a ser sus-
pensas gradativamente des-
de segunda-feira (16), como 
medida de prevenção à pro-
pagação do novo coronavírus.

A partir da próxima segun-

da-feira (23), as escolas serão 
fechadas por tempo indeter-
minado e os professores da 
rede estadual entrarão de 
férias. No entanto, haverá a 
presença de funcionários na 
secretaria das escolas para fa-
zer o atendimento ao público 
e garantir a rotina de trabalho 
administrativa.

Ensino a Distância
De acordo com o secretá-

rio de educação, Rosseli Soa-
res, o governo está estudan-
do uma forma de implantar 
uma plataforma de ensino a 
distância para o período em 
que as escolas estarão fecha-
das. Segundo ele, a platafor-
ma deverá reunir atividades 
pedagógicas, como vídeo-
-aulas, e que ajudem os pro-
fessores a avaliar e compor 
notas aos estudantes.

Soares ressaltou, no en-

tanto, que o governo ainda 
busca parceiros para garantir 
acesso à internet a todos os 
estudantes. “Estamos traba-
lhando com essa possibilidade 
de patrocínio da internet. Só 
é possível falar em internet 
se for acessível a todos os 
estudantes”, disse.

Segundo o secretário, a 
pasta trabalha também com 
a hipótese de encaminhar 
material pedagógico impres-
so, via correio, aos alunos do 
ensino fundamental. Soares 
destacou que as crianças, 
principalmente as dos anos 
iniciais, mantenham o ritmo 
de estudo para que não se 
comprometa o processo de 
alfabetização. “Estudos mos-
tram que longos períodos de 
recesso podem trazer prejuí-
zo à aprendizagem”.

Fonte: Agência Brasil

Profi tec completa 50 anos
Tudo começou em 1962, 

quando o Curso Profi tec abriu 
as portas em São Bernardo 
do Campo, no Grande ABC 
Paulista, onde até hoje é a sua 
matriz. Nessa época, havia 
apenas os cursos profi ssionali-
zantes de Desenho Mecânico, 
Controle de Qualidade, Leitu-
ra e Interpretação de Dese-
nho e Projeto de Máquinas e 
Ferramentas.

Até que em 1970, por 
conta da demanda local, foi 
criado o Curso Preparatório 
às Escolas Técnicas em São 
Bernardo do Campo. 

O Curso Profitec formou 
alunos dos cursos profissio-
nalizantes até 1994, e depois 
passou a dedicar-se exclusi-
vamente, ao Curso Prepara-
tório, como é hoje em dia. O 
sucesso foi tanto que em 3 
anos depois, foi inaugurada 
a unidade do Jabaquara, em 
São Paulo.

 Em 32 anos de dedicação 
ao ensino profi ssionalizante, 
foram formados mais de 3 
mil profi ssionais e, em todos 
esses anos de Cursinho Prepa-
ratório, foram aprovados, nas 

principais escolas técnicas da 
Grande São Paulo, mais de 30 
mil alunos.

 Hoje, depois de 50 anos 
de dedicação à preparação 
de alunos para as escolas 
técnicas, o Curso Profitec 
se orgulha de manter o seu 
nível de ensino, conseguindo 
além das aprovações, capa-
citar seus estudantes para o 
acompanhamento do nível 
de ensino das escolas que 
escolheram.  “Trabalhamos 
para que nosso curso não seja 
apenas útil para a vida acadê-
mica do aluno, mas também 
para a sua vida profi ssional”, 
conta Maurício Motta, diretor 
do Curso Profi tec.

 Toda a trajetória do aluno 
Profi tec é focada em uma vi-
são humanística, respeitando 
a autonomia e capacitação 
de cada indivíduo. Como ob-
jetivo primordial, por meio 
de constante planejamento 
pedagógico e material didá-
tico próprio e atualizado, o 
curso preparatório capacita 
o aluno para os vestibulinhos 
das Escolas Técnicas gratuitas 
(Estaduais (ETECs, SENAI, Li-

ceu de Artes e Ofícios de São 
Paulo e do Colégio da Termo-
mecanica), além dos exames 
de bolsas de estudo das boas 
escolas particulares.

“Normalmente os alunos 
chegam perdidos, não sabem 
nem o que e nem como estu-
dar, é principalmente aí que o 
Curso Profi tec ajuda”, declara 
Motta. Outro ponto que ele 
destaca é: “Nosso compro-
misso, é também ajudar o 
aluno em seu curso regular 
(9º ano ou 1ª. série do ensino 
médio), pois constatamos ao 
longos dos anos, que o cur-
sinho não funciona apenas 
como uma revisão, mas tam-
bém onde alunos aprendem 
determinados assuntos de 
várias disciplinas”.

 Serviço
 WhatsApp: (11) 99294-1391
 Unidade Profi tec São Ber-

nardo do Campo - SP
R. Djalma Dutra, 20 - 1º an-

dar S
Tel.: (11) 4125 7992
Unidade Profi tec São Paulo
Av. Jabaquara, 676 - 2º Andar 

São Paulo - SP
Tel.: (11) 5071 3369

FAÇA UMA VISITA | 11 4972-7350

Programa Bilíngue
no contraturno

Inglês todos
os dias

Período
integral

Valorização
do esporte

Preço
justo

MOOCA(SP)  |  SANTO ANDRÉ  |  SÃO BERNARDO

A educação do seu filho é prioridade para
sua família? Para a Escola Vereda, sim!

Atividades a distância 
serão computadas como 
dia letivo em São Paulo



20 DE MARÇO DE 2020PÁG. 06

•ESPECIAL - CORONAVIRUS

Unidades de saúde pública se preparam para Coronavírus
 A Prefeitura da cidade de 

São Paulo decretou situação 
de emergência no município 
e publicou as medidas que 
serão adotadas pelas Secre-
tarias nesse período. A Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(SMS) colocará à disposição 
490 novos leitos de unidade 
de terapia intensiva (UTI) na 
rede pública, sendo 190 em 
até 20 dias, com a reorgani-
zação do sistema municipal 
e, pelo menos, 300 em até 50 
dias com recursos do Minis-
tério da Saúde. As férias dos 
profissionais de saúde serão 
adiadas por 60 dias.

Atualmente a rede munici-
pal tem 507 leitos de UTI para 
o enfrentamento à Covid-19, 
sendo 372 para adultos e 135 
pediátricos.

A população contará tam-
bém com o aumento da assis-
tência em 131 serviços, sendo 
13 prontos socorros (PS), 13 

unidades de pronto atendi-
mento (UPA), oito assistên-
cias médicas ambulatoriais 
(AMA) 24 horas e cinco AMA 
hospitalares. Entre as ações 
de aumento na assistência, é 
possível destacar a alteração 
do horário de atendimento 
de 93 AMA, sendo nove AMA 
12h e 84 AMA/UBS Integradas, 
que passarão a funcionar das 
7h às 22h. As AMA 24h, UPA 
e PS que já funcionam 24h, 
de segunda a domingo, terão 
aumento no número de pro-
fissionais de saúde.

Medidas
Cabe à SMS adotar medi-

das para a conscientização 
dos cidadãos da cidade de São 
Paulo, como recomendar que 
locais com aglomerações de 
pessoas sejam evitados, assim 
como orientar bares e restau-
rantes a adotar medidas de 
prevenção.

No atendimento 156, os 

munícipes receberão infor-
mações sobre coronavírus 
e Covid-19 e o atendimento 
realizado pelos funcionários 
do call center com base em 
script elaborado por SMS po-
derá identificar o potencial de 
pessoa infectada. 

A mensagem no atendi-
mento 156 e nas centrais te-
lefônicas dos órgãos munici-
pais será de orientação aos 
cidadãos sobre os cuidados e 
prevenção sobre a Covid-19.

A SMS realizará campa-
nhas em articulação com os 
governos Estadual e Federal 
para a orientação da popula-
ção sobre os cuidados a se-
rem adotados para a preven-
ção da doença, assim como 
os procedimentos que devem 
ser observados nos casos de 
suspeita de contaminação.

Cirurgias
As cirurgias previstas na 

rede municipal serão reali-

zadas de forma gradual e 
de acordo com a prioridade 
clínica. Ou seja, os procedi-
mentos que não são urgentes 
serão adiados, nesse primeiro 
momento. Já as cirurgias de 
pacientes oncológicos não 
serão suspensas.

Vacina contra a gripe
Para auxiliar no diagnósti-

co da Covid-19, o Ministério da 
Saúde antecipará a campanha 
de vacinação contra a influen-
za que aconteceria apenas 
em maio, para a próxima se-
gunda-feira (23), priorizando 
os idosos e os trabalhadores 
da saúde que estão na linha 
de frente do atendimento à 
população na primeira etapa. 
Mesmo não sendo eficaz con-
tra o coronavírus, essa estra-
tégia auxiliará a descartar as 
influenzas na triagem.

Outras ações
O Governo do Estado de 

São Paulo também anunciou 

Casas de repouso

Resp. técnica:  Dra. Alessandra M. Takaki - CRO 72928
Resp. legal: Dra. Eliane Takara - CRO 748-856

R. Dr. Isaias Salomão, 81
ao lado do metrô Saúde

 

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Nova técnica permite uso de aparelho 
ortodôntico “invísível”

CORRIJA SEU SORRISO!

Venha
conhecer R. Dr. Isaias Salomão, 81 ao lado do metrô Saúde

Resp. legal: Dra. Eliane Takara Takatuka- CRO 74856

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem
Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional)
- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

Fone:
5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

R. dos Cambuis, 183
(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

Odontologia

Psicologia

Para anunciar

no SP Zona Sul

Online e Impresso

9 8172-2020

9 8216-2837

APARELHOS AUDITIVOS

•Aparelhos Auditivos
•Baterias e Consertos 
•Tampões de Natação e Antirruído

CARTELAS DE BATERIAS
PREÇO PROMOCIONAL

R$ 9,00

Av. Onze de Junho, 357 - V. Clementino 
Tel.: 3211-7105 - WhatsApp: 96353-1435
www.centroauditivoaudifone.com.br

AVALIAÇÃO 
SEM 

COMPROMISSO

Audição

Terapia Alternativa
Estética e Saúde

medidas de enfrentamento à 
pandemia:

Farmácias de alto custo: 
Ampliação do suprimento 
de medicamentos entregues 
pelas farmácias de alto custo. 
Oferta de remédios especiali-
zados será ampliada de 1 para 
até 3 meses de atendimento; 
objetivo é reduzir desloca-
mento de pacientes.

Vacinação contra gripe: 

Parceria inédita para vacina-
ção gratuita contra gripe (cau-
sada pelo vírus influenza) em 
1 mil unidades da rede privada 
de farmácias e drogarias da 
capital de São Paulo. 

Embora esta vacina não 
previna contra Covid-19, ela 
funcionará como manobra de 
contenção, já que deve dimi-
nuir a procura pelos serviços 
de saúde.

Vacinação contra gripe começa segunda, 23




