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Dorinateca tem clássicos da 
literatura infantil grátis para 
crianças com defi ciência visual

Para manter cronograma, 
Tribunal Regional Eleitoral 
antecipa regularização online
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Quando terminará a quarentena?
Em  princípio, foi esta-

belecido que o comércio 
deveria fi car fechado até 
7 de abril. Shopping cen-
ters, só reabririam em 
maio e o prazo de reto-
mada das aulas não foi 
estabelecido. Mas, nem 
mesmo o dia 7 é defi niti-
vo - o Governo só vai ava-
liar a situação na véspera 
para decidir se autoriza 
ou não que as lojas e ou-
tros estabelecimentos 
voltem a funcionar. O 
fechamento conseguirá 
conter o avanço da epide-
mia no Estado e no país? 
Estudos iniciais indicam 
que sim, mas o futuro da 
saúde pública e da econo-
mia é incerto.  P����� 3
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Coletores têm proteção no trabalho
A pandemia de coronavírus 

no planeta está alterando a 
rotina, as necessidades e a atu-
ação de pessoas, instituições, 
empresas e poder público. 
Também com relação à gera-
ção e destinação de resíduos, 
é preciso � car atento.

Durante a quarentena, para 
preservação da população e 
redução do contágio, vários 
cuidados precisam ser toma-
dos. Em especial porque há 
pessoas ainda atuando em 
diversos serviços essenciais 
- entre eles, a coleta, o trans-
porte e a destinação � nal dos 
resíduos. 

Nos últimos dias, o que se 
viu na capital paulista foi uma 
forte demonstração popular 
de apoio ao trabalho de cole-
tores e motoristas das coletas 
domiciliar e seletiva, que con-
tinuam sendo executadas na 
cidade. 

Mas, além de aplaudir a 
atuação desses pro� ssionais, 
é preciso também adotar me-
didas de proteção a eles - que, 
aliás, são válidas como atitude 
de respeito e valorização.

Máscaras?
Ao mesmo tempo, a pan-

demia com impacto inédito 
na sociedade também gera 
muitas dúvidas. Uma delas é 
sobre o uso ou não de másca-
ras, cotidianamente. 

Vale ressaltar que, de acor-
do com a Organização Mun-
dial de Saúde, as máscaras só 
devem ser usadas pessoas com 
sintomas respiratórios, pro� s-
sionais de saúde ou cuidado-
res de pessoas com sintomas. 
Além disso, o uso de máscaras 
deve seguir as boas práticas de 
uso, remoção e descarte, assim 
como higienizar adequada-

mente as mãos antes e após a 
remoção. Especialistas ainda 
apontam que as máscaras 
podem se deslocar no rosto e 
cair, inadequadamente.

O uso, portanto, não é ade-
quado para profissionais de 
outras áreas, incluindo da 
coleta de resíduos sólidos, 
que já usam luvas e outros 
equipamentos de proteção. 
Além de desnecessárias para 
a função, atrapalham a movi-
mentação rápida e respiração 
dos coletores. 

Os pro� ssionais da coleta 
já usam uniformes especiais, 
luvas reforçadas, calçados 
adequados à função. Nessa 
fase de quarentena, eles têm 
recebido também álcool em 
gel. Os caminhões passam 
por lavagens periódicas e as 
cabines  recebem tratamento 
sanitizante completo, assim 
como as áreas de circulação 
comum.

Também nas garagens e 
transbordos, um trabalho 
contínuo de orientação para 
prevenção do coronavírus tem 
sido promovido para que os 
coletores lavem as mãos vá-
rias vezes aos dias, deixem de 
cumprimentar os colegas com 
apertos de mão, abraços ou 
beijos, além de deixarem de 
se aglomerar e formar grupos 
de conversa.

O que fazer?
Quanto ao descarte do resí-

duo domiciliar, uma das reco-
mendações é reforçar os sacos 
de lixo. Os materiais deverão 
ser ensacados 2 (duas) vezes 
em sacos resistentes, descartá-
veis e com enchimento de até 
dois terços da sua capacidade. 
A medida busca evitar o con-
tato dos coletores com possí-

veis resíduos contaminados.
A medida ganha ainda mais 

importância nessa época de 
quarentena, mas na verdade 
deveria ser adotada pela po-
pulação de maneira de� nitiva. 

O saco de resíduos mal 
amarrado pode abrir ao ser 
levantado pelos coletores, o 
excesso de peso pode provo-
car seu rompimento e a dis-
ponibilização fora do horário 
correto para a coleta traz vá-
rios outros danos ambientais 
à cidade, como o risco de 
ataque por animais ou de ser 
levado por enchentes. 

Outro cuidado deve ser 
com materiais perfuro-cor-
tantes - vidros quebrados, 
objetos pontiagudos, agulhas 
e outros itens que podem ar-
rebentar os sacos ou até ferir 
pessoas devem ser enrolados 
em folhas de papel ou colo-
cados dentro de pets antes de 
serem colocados nos sacos de 
resíduos.

Nas Zona Sul e Leste de São 
Paulo, as coleta domiciliar e 
seletiva são executadas pela 
concessionária Ecourbis Am-
biental.  Con� ra os horários 
no site: https://www.ecourbis.
com.br/coleta/index.html

Eventuais mudanças
O trânsito está bem mais 

leve na cidade, durante a qua-
rentena, facilitando a circula-
ção dos caminhões de coleta 
- seletiva ou tradicional. 

Ainda assim, a coleta dos 
resíduos domiciliares comuns 
pode atrasar até três horas de-
pois do horário programado, 
devido a um reajuste que vem 
sendo feito nos horários de 
entrada dos coletores. 

O objetivo da mudança 
também é de proteção aos 

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.

pro� ssionais: a medida evita 
aglomerações nas equipes, que 
trabalham agora em horários 
alternados, nas garagens e 
pontos de transbordo.

Entre os aprendizados que 
a quarentena pode nos trazer, 
está também a atenção a esse 
processo de circulação da co-
leta na cidade. Quando a situ-
ação se normalizar e o trânsito 
voltar a se complicar,  lembre-
-se da importância desse ser-
viço ininterrupto e respeite as 
equipes nas ruas, não buzi-
nando ou fazendo manobras 
arriscadas para ultrapassar os 
caminhões da coleta.

Saúde e seletiva
A coleta de resíduos de 

saúde na capital, que é feita 
por vans especiais, também 
continua ocorrendo. Esse tipo 
de trabalho já segue uma série 
de protocolos de segurança 
especiais, agora reforçados.

No caso da coleta seleti-
va, para evitar a exposição 

dos funcionários aos resídu-
os, a destinação dos reciclá-
veis deverá ser realizada sem 
qualquer triagem manual, 
dispensando a atuação dos 
cooperados. Essa medida in-
clui a triagem nas Centrais 
de Mecanizadas de Triagem, 
como a Carolina Maria de 
Jesus, em Santo Amaro (leia 
mais na matéria abaixo).

As ações integram um Pla-
no de Contingência de Gestão 
de Resíduos Sólidos para a 
cidade, elaborado pela Auto-
ridade Municipal de Limpeza 
Urbana (Amlurb) em parceria 
com os consórcios de varrição 
e coleta domiciliar, e segue as 
diretrizes da Associação Inter-
nacional de Resíduos Sólidos 
(ISWA) e da Agência Portu-
guesa do Ambiente (APA) de 
Portugal, com a colaboração 
da Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Pú-
blica e Resíduos Especiais 
(ABRELP).

“A Amlurb criou um comitê 

COLETORES E OUTROS PROFISSIONAIS 
DA LIMPEZA PÚBLICA RECEBERAM 
MANIFESTAÇÕES DE APOIO POPULARES

Coleta seletiva tem continuidade e catadores recebem auxílio
As cooperativas que atu-

am na coleta seletiva em São 
Paulo tiveram suas atividades 
temporariamente suspensas 
em razão da pandemia de 
coronavírus. Trata-se de uma 
medida necessária para pre-
servar a saúde dos catadores.

Essa medida faz parte de 
uma série de ações que con-
templam o Plano de Contin-
gência de Resíduos Sólidos 
da Amlurb em situação de 
pandemia, no qual estabelece 
que a operação dos reciclá-
veis deverá ser realizada sem 
qualquer triagem manual dos 
cooperados. 

Mas, o serviço de coleta se-
letiva porta-a-porta continua 
funcionando normalmente, 
assim como a destinação dos 
recicláveis para as Centrais 
Mecanizadas de Triagem da 
cidade, uma delas localizada 

em Santo Amaro e operada 
pela Ecourbis Ambiental - a 
CMT Carolina Maria de Jesus. 

Assim, as famílias que 
nesse momento estão em 
quarentena, consumindo em 
casa, podem e devem con-
tinuar separando em casa o 
material reciclável,  - papel, 
metal, plástico e vidros. Lem-
bre-se que os materiais de-
vem estar limpos e que, além 
de evitarem novas agressões 
ao meio ambiente, geram im-
portante renda para centenas 
de catadores cooperativados.

Nas centrais mecanizadas, 
esse material passará por 
equipamento “rasga-saco” 
mecânico” e sensores ópticos 
e mecânicos que triam reci-
cláveis por leitura ótica dos 
materiais, automaticamente.

“Preservar a saúde dos 
cooperados é nossa priori-

dade na gestão dos resíduos 
recicláveis. Inicialmente os 
grupos de risco foram afas-
tados das atividades, mas 
com o avanço do cenário foi 
necessário fechar tempora-
riamente as cooperativas. 

Com essa iniciativa, nós en-
tendemos que essas famílias 
precisam de uma assistência 
� nanceira para se manterem 
em casa e seguras”, comenta 
Edson Tomaz de Lima Fi-
lho, Presidente da Amlurb.

A decisão de suspender as 
atividades nas cooperativas 
foi discutida e aprovada pelo 
comitê de crise do Programa 
Socioambiental da Prefeitu-
ra, que conta com represen-
tantes da Amlurb, coopera-
tivas e Fundação Instituto de 
Administração (FIA).

Como alternativa, será 
oferecida assistência � nan-

RECICLAGEM

de crise entre as lideranças da 
autarquia com os consórcios 
de limpeza para monitorar, 
acompanhar e tomar as princi-
pais decisões durante a pande-
mia. Nesse momento, a saúde 
dos agentes de limpeza é o 
nosso ponto de atenção. Esta-
mos reforçando os protocolos 
de higiene e segurança do tra-
balho para manter o serviço de 
limpeza urbana, considerado 
essencial para a cidade”, diz 
Edson Tomaz de Lima Filho, 
presidente da autarquia.

Outra ação que integra o 
Plano vem sendo desenvolvida 
no entorno das unidades de 
saúde. A ação acontece em 
dezenas de endereços distri-
buídos pela cidade. 

Além da lavagem, também 
houve pulverização de água, 
sabão e água sanitária nos 
pontos de ônibus e bancos 
nas proximidades. A ação será 
expandida para entornos de 
comércios, estações de trem 
e metrô.

ceira oferecida aos coopera-
dos, que integra a resolução 
n° 109, no qual o Conselho 
de Acompanhamento do 
Programa Socioambiental 
da coleta seletiva propõe a 
doação social dos recursos 
� nanceiros provenientes da 
comercialização dos resíduos 
recicláveis.

Serão investidos R$ 5,76 
milhões para auxiliar os cata-
dores de materiais recicláveis, 
bene� ciando 900 famílias as-
sociadas às 25 cooperativas ha-
bilitadas no Programa Socio-
ambiental de coleta seletiva. 

Os catadores autônomos 
bene� ciados participaram 
do Reciclar para Capacitar, 

um programa de formação 
básica em materiais reciclá-
veis que ofereceu três cursos 
presenciais simultaneamente 
em 11 subprefeituras, kit-
-alimentação e auxílio-curso. 
O programa faz parte do con-
vênio com a antiga Subsecre-
taria Nacional de Economia 
Solidária (SENAES).
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Crianças sem aula, comér-
cio fechado, shoppings e cine-
mas vazios, bares, padarias e 
restaurantes atendendo ape-
nas para delivery ou retirada...

Em princípio, a quarentena 
no Estado de São Paulo estava 
marcada para o período entre 
23 de março e 7 de abril para o 
comércio, mas o prazo pode 
ser estendindo. Em entrevista 
coletiva essa semana, o gover-
nador João Doria disse que a 
decisão só será tomada no dia 
6 de abril, segunda-feira, con-
forme análise dos números do 
avanço do contágio pela Covid 
19 no Estado e no país.

Os shopping centers de-
vem fi car fechados - incluindo 
cinemas e praças de alimenta-
ção - até 30 de abril. E as esco-
las sequer têm uma previsão.

Um estudo feito pelo Ins-
tituto Butantan, em parceria 
com o Centro de Contingên-
cia do Coronavírus de São 
Paulo e a UnB (Universidade 
de Brasília) indica que sem a 
quarentena decretada pelas 
administrações estadual e 
municipal da capital, o pico de 
casos de internação ocorreria 
já na primeira semana de abril 
e o sistema de saúde entraria 
em colapso.

Os dados mostram que, 
antes da quarentena, a veloci-
dade de transmissão de casos 
era de uma pessoa para seis, 
o que exigiria acrescer 20 mil 
leitos à rede pública da capital 
paulista, dos quais 14 mil hospi-
talares e 6 mil de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva).

O Butantan e o Centro de 
Contingência já haviam divul-
gado, na última sexta-feira 
(27), que as medidas de res-
trição vigentes reduziram os 
índices de contágio. A taxa era 
de uma pessoa para três em 20 
de março e caiu de uma para 
duas pessoas em 25 de março.

A cidade de São Paulo pos-
sui cerca de 6 mil leitos hos-
pitalares e outros mil de UTI. 
Com a redução do contágio, 
em razão do distanciamento 
social, o pico de internações na 
capital pelo novo coronavírus 
está projetado para a última 
semana de abril e, conforme 
o estudo, a necessidade de 
acréscimo de leitos à rede será 
substancialmente menor, sem 
colapsar o sistema.

Ainda segundo projeções 
realizadas por epidemiolo-
gistas do Instituto Butantan, 
sem as medidas de restrições, 
a epidemia de coronavírus no 
Estado duraria 180 dias, conta-
dos desde fevereiro – quando 
o primeiro caso foi registrado 
-, e terminaria em setembro. 
Nesse cenário, seriam ao todo 
277 mil mortes, 1,3 milhão de 
hospitalizados e 315 mil casos 
graves com necessidade de 
internação em UTI.

Vale destacar que a cidade 
de São Paulo tem cerca de 12 
milhões de habitantes e que a 
maioria dos casos se concen-
tra na capital. 

Cuidados
A região de Vila Mariana, 

Vila Clementino, Saúde e Jaba-
quara concentra diversos hos-
pitais - públicos e particulares. 
Nessas unidades, muitos fun-
cionários já foram afastados 
porque contraíram o novo 
coronavírus. 

Só no Hospital Sírio Liba-
nês, que fi ca no Paraíso, foram 
104 funcionários, de diferen-
tes áreas, infectados. Essas 
pessoas teriam circulado pela 
vizinhança? E os pacientes, 
familiares e outros visitantes? 

Por tudo isso, manter o 
afastamento social e tomar os 
cuidados com higiene pessoal, 
lavando mãos e usando o ál-
cool em gfel 70%, são atitudes 
essenciais no momento. 

A volta às aulas ainda é 
indefinida, também, mas o 
Governo Federal já autorizou 
que o número de dias letivos 
seja inferior a 200 e que as 
aulas online sejam contabili-
zadas para atingir o mínimo 
necessário anual. 

Comércio
Poder executivo (Governos 

Federal e Estadual, Prefeitura), 
legislativo (Camara, Senado, 
Assembleia Legislativa e Ca-
mara de Vereadores) além do 
próprio Judiciário parecem es-
tar concentrados na defi nição 
de medidas que reduzam o im-
pacto da paralisação comercial  
tanto na vida de autônomos, 
quanto na vida de funcionários 
e proprietários de pequenas 
empresas.

Muitas medidas de apoio 
e crédito estão em discussão, 
incluindo abonos em contas 
públicas e perdão de atrasos, 
auxílio para pagamentos de 
salários e até aluguéis. 

Mas, o que reserva o fu-
turo para o comerciante, o 
lojista, o profi ssional liberal e 
todos os seus funcionários e 

Quando terminará a quarentena na cidade?
•ESPECIAL - CORONAVÍRUS

R. Caramuru, 431
Praça da Árvore 

Comunicado  - Prevenção ao Covid 19
A Cut & Color, atendendo às determinações do 
poder público, interrompe o funcionamento do 
salão de beleza até dia 7 de abril ou nova data 
a ser estabelecida. 

Entendemos que esse é um momento difícil e que 
demandará empenho coletivo e união. 

Nesse período, vamos planejar novidades e promoções, 
atender as clientes em plantão de dúvidas por mensagem nas 
redes sociais, aprimorar processos internos e tornar ainda mais 
rigososas todas as práticas de higienização e limpeza adotadas. 

Estaremos à disposição para orientações de beleza, bater um papo 
sobre procedimentos estéticos ou capilares, esclarecer dúvidas sobre 
tipos de corte, coloração, tratamentos... Mande sua mensagem!

A saúde e a vida estão em primeiro lugar. A beleza agora está em nos 
unirmos em pensamento nesse momento de isolamento e demonstrarmos 
força para superar essa fase crítica e participar desse esforço coletivo para 
manter a saúde da população. 

Continuem nos acompanhando nas redes sociais para manter o contato, 
trocarmos experiências e conversar sobre o futuro, que certamente será 

@cutcolorh @cutscolor

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

colaboradores? Difícil prever. 
A própria duração da 

pandemia - com ou sem qua-
rentena - pode interferir nos 
negócios futuros. A falta de 
recursos do público consumi-
dor, também. 

Comércio
O Jornal São Paulo Zona 

Sul está elaborando o Plano 
de Recuperação do Comércio 
Local, que prevê várias ações 
para que se estabeleça uma 
política de cooperação e va-
lorização entre os próprios 
comerciantes locais, nessa 
fase de comércio fechado e 

também após a reabertura, 
quando certamente ainda 
muitas difi culdades serão en-
frentadas.

A ideia é estimular um con-
sumo circular, ou seja, divulgar 
os pequenos negócios entre 
si (um comerciante ajuda o 
outro, privilegia o outro, da 
mesma região), além de de-
senvolver várias estratégias 
para que o morador dos bair-
ros próximos também enten-
da a importância de consumir 
no comércio local, gerando 
empregos e desenvolvimento 
sustentável. 

O Jornal está desenvolven-
do várias estratégias de co-
municação para os pequenos 
comerciantes e, ao mesmo 
tempo, buscando apoio e diá-
logo em autoridades públicas  
e de instituições locais para 
que a crise possa ser superada 
e novos relacionamentos, sau-
dáveis e cooperativos, possam 
surgir.

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

Mais detalhes em breve. TOQUE JÁ!!!

Fone: 5072-9636
Whatapp: 99132-1189 

Teclado, Violão,
e outros.

Fácil e rápido.
Também 3a idade.

Praça da Árvore: Avenida vazia, comércio fechado, baixa movimentação
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•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

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!

Dorinateca tem clássicos acessíveis grátis na internet
Localizada na Vila Clemen-

tino, a Fundação Dorina No-
will surgiu há 70 mais anos 
como a Fundação para o Li-
vro do Cego no Brasil. Hoje, a 
instituição atende defi cientes 
visuais em vários trabalhos 
profisisonalizantes, educa-
tivos e de consultoria para 
implementação de acessibili-
dade, mas continua editando 
audiolivros e livros em braille 
distribuídos para todo país.

Agora,  em tempos de 
pandemia e crianças fra da 
escola, a instituição sugere 
aos pais e mães de crianças 
co defi ciência visual para que 

acessem a Dorinateca, uma 
biblioteca virtuai gratuita, 
que conta com vários clássi-
cos da literatura infantil e que 
representam uma ótima op-
ção de entretenimento para 
os pequenos.  O site dispõe 
de um vasto acervo com op-
ções de livros acessíveis nos 
formatos falado, digital aces-
sível e braille para impressão.

“Entre os diversos gêne-
ros que temos disponíveis, 
estão os clássicos que toda 
criança gosta. Desde contos 
de fada, como da Branca de 
Neve até aventuras como 
as de Robin Hood, que sem-

pre estiveram no imaginário 
infantil e são atemporais”, 
explica Kely Magalhães, ge-
rente de Serviços de Apoio à 
Inclusão da Fundação Dorina.

A gestora também reforça 
a importância do acesso aos 
formatos acessíveis de leitura 
para as crianças cegas e com 
baixa visão. “Ler propor-
ciona condições de acesso 
à formação educacional e 
cultural, além de ampliar as 
possibilidades de trilhar um 
futuro mais independente, 
de maneira autônoma e ple-
namente cidadã”, afi rma.

A Fundação Dorina já dis-

tribuiu 3.000 unidades da Co-
leção Clássicos para diversas 
escolas e bibliotecas do país, 
beneficiando pelo menos 
30.000 crianças. 

Entre os títulos disponí-
veis, há Bela Adormecida, de 
Simone Bibian;  Branca de 
Neve, de Jacira Fagundes; 
Chapeuzinho Vermelho, de 
André Luiz P. Alves; Cindere-
la, de Anna Claudia Ramos; 
João e Maria, de Roberto 
de Carvalho;  Os três porqui-
nhos, da Editora Globo; Peter 
Pan, de Julio Lira;  Pinóquio, 
de Viviane Brasil e Mary Apa-
recida Marques; Rapunzel, 

de Regina Drummond;  Robin 
Hood, de Maurício Veneza

A Fundação fica na Rua 
Doutor Diogo de Faria, 558 • 

Vila Clementino • Fone: (11) 
5087-0999 . Site: fundacaodo-
rina.org.br. Biblioteca virtual: 
dorinateca.org.br
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•ESPECIAL - CORONAVIRUS

Termina no dia 6 de maio o 
prazo para que cidadãos que 
tiveram o título de eleitor can-
celado regularizem a situação. 
Quem não estiver em dia com 
o documento, não poderá vo-
tar nas eleições municipais de 
outubro, quando serão eleitos 
prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores nos 5.568 municí-
pios do país. Já o prazo para 
se inscrever em um partido 
político e poder disputar as 
eleições termina antes - nesse 
sábado, 4 de abril. 

Mas, com a pandemia do 
Coronavírus e afastamento 
das pessoas, fechamento de 
repartições públicas, como 
fi ca essa situação? 

Para que sejam diminuídos 
os efeitos da suspensão do 
atendimento presencial, fo-
ram disponibilizados diversos 
serviços e canais de atendi-
mento aos eleitores, candida-
tos, advogados e partes em 
processos judiciais. 

Eleitor
Para atender o eleitor que 

necessite de serviços da Jus-
tiça Eleitoral em casos con-

siderados urgentes, o TRE 
disponibiliza atendimento por 
meio da internet.

O serviço disponibilizado 
visa atender especialmente 
quem pretende transferir o 
domicílio para concorrer a car-
go eletivo e regularizar título 
de eleitor cancelado, além 
do eleitor que precisa fazer 
a emissão do primeiro título.

O eleitor deverá preencher 
o formulário de atendimento 
eleitoral Título Net e encami-
nhar sua solicitação, acom-
panhada da documentação 
comprobatória, ao e-mail da 
zona eleitoral competente.

Os documentos exigidos 
são os mesmos do atendi-
mento em cartório: compro-
vante de residência recente e 
documento de identifi cação 
válido (ex: RG, CNH, Certidão 
de Nascimento/ Casamento).

O TRE promoverá esse 
atendimento extraordinário 
para resguardar o direito do 
eleitor. Contudo, quando o 
atendimento presencial vol-
tar, esse eleitor será convoca-
do a comparecer ao cartório 

para fi nalizar o procedimento 
cadastral.

Os eleitores que não es-
tiverem quites com a Justiça 
Eleitoral em virtude de débito 
decorrente de ausência às 
eleições poderão emitir a guia 
de multa no site do TRE-SP. 
Após o pagamento, é neces-
sário conservar o compro-
vante e aguardar o prazo de 
3 dias úteis para emissão de 
nova certidão de quitação. Em 
caso de urgência na obtenção 
da certidão, o comprovante 
de pagamento pode ser enca-
minhado ao e-mail do cartório 
eleitoral.

Para os demais casos, os 
eleitores devem aguardar a 
normalização das atividades, 
podendo utilizar os serviços 
eletrônicos disponíveis no site 
do TRE-SP.

Alguns serviços da Justiça 
Eleitoral no site do TRE-SP:

- Certidões: emissão de 
certidões de quitação eleito-
ral, filiação partidária, com-
posição partidária e crimes 
eleitorais

- Situação eleitoral: consul-

ta para verifi car a existência 
de pendências no cadastro

- Título e local de votação: 
consulta sobre os dados do 
título de eleitor e local de 
votação

Para segunda via, é pos-
sível o uso do aplicativo gra-
tuito E-título, disponível no 
Google Play e App Store.

Candidatos
Termina neste sábado, 4 

de abril, o prazo para que os 
candidatos a cargo eletivo nas 
Eleições 2020 tenham domici-
lio eleitoral na circunscrição 
em que pretendam concor-
rer. Na mesma data, tem fi m 
também o prazo para que os 
pretensos candidatos estejam 
com a fi liação partidária defe-
rida pelo partido, desde que 
não haja prazo maior estabe-
lecido no estatuto partidário.

O prazo está previsto no 
artigo 9º, caput, da Lei nº. 
9.504/97(Lei das Eleições) e 
no artigo 20, caput, da Lei 
9.096/95 (Lei dos Partidos 
Políticos).

A fi liação partidária é efe-
tivada pelos próprios partidos 

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!

Eleitores devem regularizar título pela internet

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa ACADEMIA DA ESTÉTICA EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o nº 24.101.905/0001-16, com sede à Alameda 

dos Jurupis, 332, solicita o comparecimento da 
funcionária FERNANDA NASCIMENTO CARDOSO, 

CTPS nº 011235, Série 00408 - SP, para prestar esclareci-
mentos sobre sua ausência que ocorre desde 27/02/2020. 

Seu não comparecimento caracterizará abandono de
emprego, conforme artigo 482, alínea “i” da CLT.

políticos de forma on-line por 
meio do Sistema Filia.

Candidatos que necessi-
tem mudar o domicílio eleito-
ral, que estejam em situação 
irregular e necessitem de 
regularização ou candidatos 
que não possuem título de 
eleitor, deverão preencher o 
formulário de atendimento 
eleitoral Título Net e encami-
nhar sua solicitação, acom-
panhada da documentação 
comprobatória, ao e-mail da 
zona eleitoral competente.

Os documentos exigidos 
são os mesmos do atendi-
mento ao eleitor e o pretenso 
candidato será convocado a 

comparecer ao cartório para 
fi nalizar o procedimento ca-
dastral, após o retorno do 
atendimento presencial.

Quando for o caso, de-
verá também ser enviado o 
comprovante de quitação de 
multa eleitoral.

Havendo qualquer irregu-
laridade na documentação, 
a zona eleitoral competente 
solicitará, pelo mesmo meio 
eletrônico, a correção ao elei-
tor requerente.

Os candidatos que quei-
ram se desfi liar de um partido 
político deverão enviar a co-
municação por meio do e-mail 
da zona eleitoral de inscrição.
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•SAÚDE

Atitude de Viver orienta técnicas para 
aumento da imunidade com moxa

Localizado na Ana Rosa, 
oCentro de Estudos e Pesqui-
sas Atitude de Viver trabalha 
principalmente com a técnica 
Coreana de Acupuntura nas 
Mãos Koryo Sooji, mas tam-
bém emprega outras técnicas 
interrelacionadas. 

Agora, durante essa fase 
em que o planeta enfrenta 
a pandemia do Coronavírus, 
o acupunturista e terapeuta 
Alexandre Gameiro está usan-
do a internet para ensinar, em 
vídeos, técnicas de preven-
ção de saúde e aumento da 
imunidade, com aplicação da 
técnica de moxa SSukkteum

Alexandre explica que a 
moxa atua abrindo os poros 

para que o paciente absorva 
a fumaça e o óleo, conse-
guindo purgar os elementos 
patógenos e toxinas do corpo 
ativando com suas substan-
cias imunológicas a atuação 
dos anticorpos para superar 
o problema de saúde, criando 
resistência. 

O terapeuta diz que, quan-
do há a presença de prote-
ínas heterólogas no corpo, 
criam-se anticorpos gerados 
pela resposta autoimune. 
“A fagocitose de leucócitos 
de substâncias geradas no 
corpo atua constantemente, 
protegendo-o de ataques de 
germes, (bactérias, fungos e 
vírus) ativamente”, diz.

Os glóbulos vermelhos 
e hemoglobina aumentam 
significativamente após a 
aplicação da moxabustão 
Ssukkteum. Ela faz aumentar 
a circulação de sangue ati-
vando várias substâncias, tais 
como o oxigênio, que será 
transportado rapidamente. 
Ela ativa o desempenho da 
hemoglobina, que se combi-
na com o oxigênio do ar nos 
pulmões absorvendo água e 
viajando pelos ductos trans-
portando o oxigênio para to-
dos os tecidos periféricos for-
talecendo a saúde humana.

Para conferir o vídeo com 
outras explicações sobre téc-
nicas caseiras de aumento da 

Casas de repouso

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)

OdontologiaPsicologia

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

Estética e Saúde

PSICOLOGIA CLÍNICA
PSICANÁLISE

Av. Diederichsen, 1243 - sl 3 próx. metrô Conceição

9 9222.2771

- Psicologia Individual:
  Crianças, Adolescentes
  e Adultos
- Terapia Cognitivo e 
Comportamental
- Terapia de Casais
- Avaliação Psicológica
- Psicodiagnóstico
- Psicoterapia Breve

J.C. Salmerao - CRP 97.124
9 9222.2771 Agende sua

consulta

Denise Cavalieri
Presidente

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA  ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA - ELEIÇÕES DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA 
DE CIRURGIÕES-DENTISTAS – APCD

REGIONAL  VIla Mariana

A Diretoria da Associaçao Paulista de Cirurgiões Dentistas Regional Vila Mariana -, no uso de 
suas atribuições e de acordo com os artigos 44,45,46,47,48 do Estatuto Social em  vigor  determina e 
torna pública a alteração da data de eleição para o dia 24 de julho de 2020, para as Eleições dos cargos 
de Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, Secretário Geral e Tesoureiro Geral da APCD

— Central e Regionais; Diretor  e  Vice-Diretor  dos  Departamentos  Científi cos  e  Grupos  de 
Estudos; Representantes das regionais para que em seguida votação  os  mesmos  elegerao  os 
membros  titulares  do  Conselho  Deliberativo  da  APCD  (CODEL-APCD),  referente  à  gestào 
2020/ 2023. Membro s do Conselho Fiscal (COFI-APCD) e E;1eitora1 (COEL-APCD), referente à 
gestào 2020/ 2026. Conselheiros dos Conselhos Deliberativo; Fiscal e  Eleitoral  das  Regionais, 
quando previsto. As  inscrições  deverão  ser  feitas  através  de  requerimentos  prõprios,  em  duas 
vias, enviados e protocolados na secretaria  dos  Conselhos  da  APCD-Central,  sito  à  Rua Volun-
tários da Patria, n° 547 — 1° andar, para a Central e  na  APCD  Regional  Vila  Mariana  Rua. Dr. 
Diogo de Farias, n°66 — Vila Clementino, com o encaminhamento da  1‘ via dentro  do  prazo legal.

Os candidatos que já realizaram a inscrição, não precisam se inscrever novamente, pois, 
todas a inscrições realizadas serão consideradas válidas.

Os candidatos ao cargo do Conselho Deliberativo, eleitos no primeiro pleito como representan-
tes das respectivas Regionais em 24/07/20, reunir-se-ão até 29/07/2020 nas suas respectivas ma-
cros para eleger por aclamação dos representantes presentes os Conselheiros titulares e suplentes 
(CODEL-APCD), na proporção prevista no artigo 65 do Regulamento Eleitoral combinado com o 
artigo 41 do Estatuto Social da APCD, toda processo eleitoral será organizado pelos coordenadores 
da Macrorregião e conduzido pelo delegado eleitoral indicado pelo COEL Central, que deverá obe-
decer aos critérios eleitorais defi nidos no Regulamento Eleitoral

Sño Paulo, 30 de março de 2020.

SORRIA NOVAMENTE
Clareamento a Laser - Implantes - Ortodontia
Pacientes Especiais - Endodontia - Periodontia
ATENDIMENTO INTEGRAL
DIFERENCIADO

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

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

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

imunidade, acesse nosso site 
- jornalzonasul.com.br

O CEPAV – Centro de Estu-
dos e Pesquisa Atitude de Vi-
ver – fi ca no Largo Ana Rosa, 
29, conjunto 102, na Vila Ma-
riana. Inf: 5083-8535.


