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Informações e marcação de consultas: Tels: 2281-6500 • 2973-6743

Depois de + de 23 anos 
também na V. Maria Alta

Atendemos emergências, e aos sábados, domingos e feriados

Rua Maestro João Gomes de Araújo, 50 - cj. 81 - A. Santana
Rua Pará, 50 - cjs. 31/32 - Higienópolis

Dra. Helena Beatriz B. T. Machado

Dr. Geraldo Teles Machado Jr.

Consultas só com hora marcada • Não atendemos convênios

Psicanalista e Psicóloga
CRP 06/42630-2

Título de especialista nº 00414/82
CRM 28.142

Análise, Ludoterapia, Psicoterapia (individual, casal e família), Fobia, Anorexia, Bulimia, 
Obesidade e Orientação Vocacional. Atendimento: crianças, adolescentes e adultos

Somatizações (Doenças físicas de causas psíquicas), neuroses, fobias, T.O.C., psicoses, 
alcoolismo, dependência química, anorexia, bulimia, obesidade, traumas de assaltos e 
sequestros, internações domiciliares e psicoterapia individual, de casais e familiar.

“SÍNDROME DO PÂNICO”, DEPRESSÕES

Av. Brig. Luiz Antônio, 2.504 - CEP 01402-000 - 11º And. - Jd. Paulista
São Paulo - Telefones: 3284-8186 / Fax: 3287-8506

Cirurgia de miopia e astigmatismo a laser.
CRM: 25.290

DOENÇAS DOS RINS
E VIAS URINÁRIAS

Dr. Limirio Leal da Fonseca Filho

Rua Conselheiro Brotero, 1.539 - 2º and. - sls. 23/24

Dr. Luiz Augusto Seabra Rios
CRM: 35.217

CRM: 52.025

  3666-8068

DR. CYRO
FRANCISCO CORDEIRO

Varizes • Microvarizes
Moléstias Arteriais

RUA DARZAN, 372
Fone: 2973-0450

C
R

M
: 2

7.
22

6

www.gazetazn.com.brVisite 
nosso site:

REFLEXOLOGIA
É UMA TÉCNICA DE SAÚDE MILENAR muito usada nos países 

asiáticos. O TERAPEUTA TRABALHA EXCLUSIVAMENTE NOS 
PÉS DO CLIENTE. Não tem contra indicação e não usa remédio 

químico. Seu grande mérito é: HARMONIZAR OS ÓRGÃOS 
DO CORPO. Entendemos então que o corpo com os seus órgãos 
harmonizados vai funcionar MUITO MELHOR. O PRÓPRIO 

CORPO EQUILIBRADO É QUEM PROMOVE A CURA.

Djalma Reflexologia • www.djalma.com.br 
Rua Duarte de Azevedo, 284 - Conj 45 - F: 99828-7678

Acesse: www.gazetazn.com.br

Cidade Solidária entrega cestas básicas 
a famílias vulneráveis na Brasilândia

O programa Cidade Solidária 
vem entregando milhares de 
cestas básicas a famílias vulne-
ráveis em diferentes regiões da 
cidade. Na Zona Norte, famílias 
da região da Brasilândia, tam-
bém foram atendidas com 300 
cestas básicas, acompanhadas 
de todo suporte necessário das 
equipes da Saúde da Prefeitura. 
Em geral as famílias recebem 
mantimentos, orientações pre-
ventivas sobre a covid-19, álcool 
em gel e máscaras de proteção, 
além de terem a oportunidade 
de colocar a vacinação em dia. 

Desde o início da pandemia, 
até o dia 26 de junho, foram 
10.439 ações nas comunidades 
da cidade, totalizando mais de 
1,5 milhão de abordagens com 
visitas e orientações. Somente 
em junho foram realizadas pelas 

equipes de Atenção Básica 5.043 
ações comunitárias, alcançando 
497.954 pessoas.

O programa é um esforço en-
tre a Prefeitura de São Paulo, 
Grandes Empresas e Sociedade 
Civil, para o atendimento a famí-
lias em situação de vulnerabilida-
de, durante a pandemia de coro-
navírus. Desde 7 de abril, a ação 
de voluntariado já distribuiu 
mais de 925 mil cestas básicas a 
diversas comunidades da cidade.

Apesar do grande número 
de cestas entregues, muitas fa-
mílias em situação de precarie-
dade ainda precisam de ajuda. 
Neste sentido, para que o pro-
grama Cidade Solidária possa 
manter, ou até mesmo ampliar 
as doações, é imprescindível que 
as empresas e a população con-
tinuem colaborando.

Outra opção é doar manti-
mentos no sistema de transpor-
te da cidade e, até da Grande São 
Paulo. São diversas estações de 
Metrô e terminais metropolita-
nos de ônibus, ambos do Governo 
do Estado. Todos os pontos de co-
leta, sejam da rede de transporte, 
ou de Drive-Thru Solidário, es-
tão listados no site https://www. 
spcidadesolidaria.org/

Empresas, entidades, ou até 
mesmo pessoas físicas interessa-
das em oferecer grandes quanti-
dades de cestas, ou alguns dos 
itens solicitados, também po-
dem procurar à Prefeitura por 
meio do portal 156, ou do e-mail 
contato@spcidadesolidaria.org. 
Todas as empresas parceiras do 
programa se encontram no site.

Site do programa: https://
www.spcidadesolidaria.org/

Avenida Inajar de Souza recebe ação de zeladoria
A Subprefeitura Casa 

Ver  de/Cachoeirinha realizou 
uma operação de zeladoria 
na Ave nida Inajar de Souza 
no último dia 7/7. A ação 
consistiu na limpeza de en-
tulhos, madeiras e inserví-
veis (objetos sem utilidade).

Há alguns dias, mora-
dores em situação de rua 
da região, foram aborda-
dos pela Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social,  
que  ofereceu leitos para 
que pudessem deixar a si-
tuação de rua. Porém, 

infelizmente houve uma re-
cusa de 99%. A operação de 
zeladoria contou com: 6 via-
turas GCM; 11 Caminhões; 
Apoio da CET/SPTRANS; 5 
VANS; 54 agentes de limpe-
za/zeladoria; 6 Agentes da 
Subprefeitura.

“A ação de zeladoria é im-
portante para organização 
dos espaços públicos. Com 
isso, a população pode ter 
um ambiente melhor”, ex-
plicou o subprefeito de Casa 
Verde/Cachoeirinha, Mar ce-
lo Del Bosco.

Foto: Prefeitura SP

Ação foi realizada pela Prefeitura, por meio 
da Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha

Casa Verde

Plataforma EaD da Prefeitura de SP recebe mais 
de 680 mil visitantes no primeiro semestre de 2020

O Portal do Cate - platafor-
ma de qualificação profissio-
nal desenvolvida pela Funda ção 
Paulistana, entidade vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho da Pre-
feitura de São Paulo - tem sido 
uma boa alternativa para a po-
pulação que busca capacitação 
gratuita, durante a pandemia 
do coronavirus. No primeiro se-
mestre do ano, mais de 680 mil 
pessoas visitaram o site, que 
oferece dicas de inspiração e 
cursos com certificado nas mais 
diferentes áreas. 

A plataforma apresentou 
um aumento de 104% em nú-
meros de usuários durante a  
quarentena, decretada pelo Go-
verno do Estado no mês de mar-
ço. Atualmente, o Portal do 
Cate possui mais de 60 mil ca-
dastros efetuados e pouco mais 
de 19 mil inscrições nos cursos 
oferecidos pelo site, reforçan-
do que, em tempos de isolamen-
to social, o ensino à distância é 
uma boa alternativa para quem 

busca enriquecer o currículo e 
se destacar no mercado.

Com mais de 70 cursos à dis-
posição do usuário, o Portal do 
Cate conta com seis eixos temá-
ticos para cada modalidade, são 
eles: gestão, empreendedoris-
mo e trabalho; economia cria-
tiva; saúde e bem-estar; meio 
ambiente e sustentabilidade; 
tecnologia e gastronomia. Todas 
as opções garantem ao aluno 
uma certificação, disponível ao 
término de cada módulo. 

As opções mais procuradas 
no portal são aquelas ligadas a 
funções de escritório e gestão, 
como os programas inclusos no 
Pacote Office e, até mesmo cur-
sos de tratamento de imagens 
e edição de vídeos. Outro tema 
pesquisado com maior frequên-
cia na plataforma, são os cur-
sos de economia criativa, como 
a opção de introdução à gastro-
nomia e o curso de modelagem 
e costura para a criação de pe-
ças autorais. 

O site possui um sistema 

adaptável a plataforma em que 
é acessado, contendo uma ver-
são mobile acessível para qual-
quer computador, celular, ou ta-
blet com acesso a internet. O 
aluno pode visitar a plataforma 
de onde estiver, em qualquer dia 
ou horário, e dar continuidade 
aos seus estudos. 

E, para quem já trabalha, ou 
possui uma área de atuação de-
finida, mas busca complemen-
to profissional, o Portal do Cate 
também oferece cursos de refor-
ço em: Matemática, Gramática 
e Informática, que podem ser 
utilizados como diferencial no 
currículo. 

O Portal do Cate é totalmen-
te gratuito e pode ser acessado 
de qualquer lugar com acesso à 
Internet. O cadastro é simples, 
tendo a possibilidade de ser vin-
culado ao Facebook, que preen-
che boa parte das informações 
necessárias para a criação da 
conta. Acesse e faça agora seu 
cadastro gratuitamente: www.
cate.prefeitura.sp.gov.br

Milton Ribeiro é o quarto ministro 
da Educação do governo Bolsonaro

Na último dia 10, o presi-
dente Jair Bolsonaro anun-
ciou em uma rede social que 
o novo ministro da Educação 
é o Professor e Pastor Milton 
Ribeiro, 62 anos. Assim que foi 
anunciado pelo presidente, a 
nomeação foi publicada em uma 
edição extra do “Diário Oficial 
da União”.

Milton Ribeiro nasceu em 
Santos, no litoral de São Paulo, 
é teólogo e advogado, com dou-
torado em Educação e Pastor da 
Igreja Presbiteriana.

Já trabalhou no governo do 
presidente Jair Bolsonaro, em 
maio de 2019, para a comis-
são de ética pública ligada à 
Presidência da República, cuja 
função era investigar ministros 
e servidores do governo.

De acordo com o seu currícu-
lo na plataforma Lattes, Ribeiro 
tem graduação em Teo logia 
pelo Seminário Presbi teriano 

do Sul (1981) e em Di reito, 
pelo Instituto Toledo de Ensino 
(1990), com Mes trado em Direito 
pela Uni ver sidade Presbiteriana 
Ma ckenzie (2001) e Doutorado 
em Educação pela Universidade 
de São Paulo (2006). É membro 

do Conselho Deliberativo do 
ins tituto Presbiteriano Ma-
cken zie, entidade mantene-
dora da Universidade Pres bi te-
ria na Mackenzie, e relator da 
Co missão de Assuntos Edu ca-
cionais do Macken zie, além de 
integrar a Adminis tração Geral 
da Santa Casa de Santos. O novo 
ministro foi Reitor em exercício 
e Vice-Reitor da Universidade 
Mackenzie, em São Paulo.

O pastor Milton Ribeiro será 
sucessor de Carlos Decotelli que 
não chegou a assumir o car-
go, mas foi anunciado como mi-
nistro da Educação, no últi-
mo dia 25 de junho. Abraham 
Weintraub que pediu demissão 
após 14 meses no cargo. Ribeiro 
é o quarto ministro da Educação 
do governo Bolsonaro. Ricardo 
Vélez Rodriguez permaneceu 
no cargo por três meses, e de-
pois Weintraub ficou no coman-
do da pasta.

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Milton Ribeiro é Diretor da 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie em São Paulo

Mesários são convocados por e-mail e 
WhatsApp pelos cartórios eleitorais

A novidade das eleições muni-
cipais de 2020 é que os mesários 
já estão sendo convocados pelos 
cartórios eleitorais paulistas por 
e-mail e por aplicativo de men-
sagem instantânea WhatsApp. 
Os cartórios têm até o dia 16 de 
setembro, conforme a Emenda 
Constitucional n. 107, artigo 1º, 
caput, para convocar os cidadãos 
que atuarão como membros de 
mesas receptoras de votos e de 
apoio logístico, para o primeiro e 
segundo turnos, onde houver.

Para ser válida a convoca-
ção on-line, o destinatário deve 

confirmar de for-
ma expressa o re-
cebimento da men-
sagem, em até três 
dias úteis. O proce-
dimento será reali-
zado por cada car-
tório eleitoral, por 
meio de perfis ins-
titucionais cria-
dos pelo Tribunal 
Regional Eleitoral 
de São Paulo 
(TRE-SP).

A prioridade é 
que o procedimen-
to seja feito on-li-

ne, sendo possível, entretanto, 
o envio de correspondência sim-
ples e o cumprimento de man-
dado por Oficial de Justiça, 
quando frustradas as tentati-
vas por mensagem eletrônica ou 
instantânea.

A nova forma de convoca-
ção dos mesários, regulamen-
tada na Resolução TRE-SP nº 
493/2020, prevê, entre outros 
benefícios, uma maior satis-
fação dos eleitores, já que es-
tão dispensados de comparecer 
ao cartório. A Justiça Eleitoral 

paulista prevê convocar 343.616 
mesários e 87.864 apoios logísti-
cos, para trabalhar nas eleições 
municipais em todo o Estado.

O cidadão que deseja traba-
lhar como voluntário, pode se 
inscrever no site do TRE-SP.

Foto: Divulgação

Justiça Eleitoral paulista prevê convocar 
mais de 340 mil mesários no Estado

Caixa inicia pagamento do saque emergencial 
do FGTS para trabalhadores nascidos em março

Na última segunda-feira 
(13), a CAIXA iniciou o paga-
mento do Saque Emergencial 
FGTS para cerca de 5,1 milhões 
de pessoas nascidas em mar-
ço. O crédito será realizado em 
poupança social digital, aberta 
automaticamente pela CAIXA 
para os trabalhadores. O valor 
do saque é de até R$ 1.045, con-
siderando a soma dos saldos de 
todas as contas do FGTS do tra-
balhador. Nesta etapa, poderão 
ser pagos até R$ 3,3 bilhões. Os 
trabalhadores podem consultar 
o valor creditado por meio do 
aplicativo CAIXA Tem. O cré-
dito ocorre de forma escalona-
da conforme o calendário abai-
xo. A primeira data corresponde 
ao crédito dos valores na conta 
poupança social digital, quan-
do os recursos poderão ser uti-
lizados em transações eletrôni-
cas. A segunda, informa quando 
os recursos estarão disponíveis 
para saque em espécie, ou trans-
ferência para outras contas.

Os nascidos em janeiro e fe-
vereiro receberam em 29/06 e 
06/07, respectivamente, na con-
ta digital. Os trabalhadores que 
não tiveram o valor creditado, 
automaticamente devem acessar 
o aplicativo FGTS para comple-
mentar seus dados cadastrais e, 
assim receber o crédito em uma 
poupança social digital.

Formas de recebimento

A poupança social digital é 
uma poupança simplificada, sem 
tarifas de manutenção, com limi-
te mensal de movimentação de 
R$ 5 mil. O valor creditado pode 
ser movimentado por meio do 
aplicativo CAIXA Tem, sem cus-
to, evitando o deslocamento das 
pessoas até as agências.

Após o crédito dos valores na 
conta digital, já será possível pa-
gar boletos e contas, ou utilizar 
o cartão de débito virtual e QR 

code para fazer compras em su-
permercados, padarias, farmá-
cias e outros estabelecimentos 
por meio do aplicativo CAIXA 
Tem.

A partir da data de disponi-
bilização dos recursos para sa-
que ou transferência, os traba-
lhadores poderão transferir os 
recursos para contas em qual-
quer banco, sem custos, ou rea-
lizar o saque em espécie nos ter-
minais de autoatendimento da 
CAIXA e casas lotéricas.

Cancelamento e desfazimento 
do crédito automático

Se o trabalhador não qui-
ser receber o saque emergen-
cial, pode registrar essa opção 
pelo aplicativo do FGTS, site 
fgts.caixa.gov.br ou Internet 
Banking CAIXA, até 10 dias an-
tes do calendário previsto para o 
recebimento do crédito.

Após o crédito dos valores na 
conta poupança social digital, o 
trabalhador poderá solicitar o des-
fazimento. Os valores retornarão 
à conta do FGTS devidamente cor-
rigidos, sem prejuízo ao trabalha-
dor. A solicitação de desfazimento 
do crédito do Saque Emergencial 
não pode ser desfeita.

Caso não haja movimentação 
dos recursos na conta poupança 
social digital até 30/11/20, o valor 
será devolvido à conta FGTS sem 
nenhum prejuízo ao trabalhador. 
Se após esse prazo, o trabalha-
dor decidir fazer o saque emer-
gencial, poderá solicitar pelo App 
FGTS até 31/12/2020.

Canais de consulta

A CAIXA disponibiliza os se-
guintes canais de atendimento 
para o Saque Emergencial FGTS.

APP FGTS
•Consultar o valor do saque;
•Consultar a data em que o 

recurso será creditado na pou-
pança social digital, conforme 
calendário;
•Informar que não deseja rece-
ber o valor do saque;
•Solicitar o desfazimento do 
crédito efetuado na poupança 
social digital.

Site fgts.caixa.gov.br
•Consultar o valor do saque;
•Consultar a data em que o recur-
so será creditado na poupança so-
cial digital, conforme calendário;
•Informar que não deseja rece-
ber o valor do saque;
•Solicitar o desfazimento do crédi-
to feito na poupança social digital.

Central de Atendimento 
CAIXA 111, opção 2
•Consultar o valor do saque;
•Consultar a data em que o re-
curso será creditado na pou-
pança social digital, conforme 
calendário.

Internet Banking CAIXA
•Consultar o valor do saque;
•Consultar a data em que o re-
curso será creditado na pou-
pança social digital, conforme 
calendário;
•Informar que não deseja rece-
ber o valor do saque;
•Solicitar o desfazimento do crédi-
to feito na poupança social digital.

Alerta

A CAIXA não envia mensa-
gens com solicitação de senhas, 
dados, ou informações pes soais. 
Também não envia links, ou 
pede confirmação de dispositi-
vo ou acesso à conta por e-mail, 
SMS ou WhatsApp.

O banco disponibiliza os se-
guintes canais de atendimento 
para informações sobre o Saque 
Emergencial FGTS: site fgts.
caixa.gov.br, Telefone 111 - op-
ção 2, Internet Banking CAIXA 
e o APP FGTS.

 Crédito em conta Disponível para
  saque e transferência

Nascidos JAN 29/06 (SEG) 25/07 (SÁB)

Nascidos FEV 06/07 (SEG) 08/08 (SÁB)

Nascidos MAR 13/07 (SEG) 22/08 (SÁB)

Nascidos ABR 20/07 (SEG) 05/09 (SÁB)

Nascidos MAI 27/07 (SEG) 19/09 (SÁB)

Nascidos JUN 03/08 (SEG) 03/10 (SÁB)

 Crédito em conta Disponível para
  saque e transferência

Nascidos JUL 10/08 (SEG) 17/10 (SÁB)

Nascidos AGO 24/08 (SEG) 17/10 (SÁB)

Nascidos SET 31/08 (SEG) 31/10 (SÁB)

Nascidos OUT 08/09 (SEG) 31/10 (SÁB)

Nascidos NOV 14/09 (SEG) 14/11 (SÁB)

Nascidos DEZ 21/09 (SEG) 14/11 (SÁB)

R. Embaixador Décio de Moura, 636 - V. Basileia
Tel: 2389-8362 /      97415-0907
     r.vovomargarida@gmail.com

Nossos serviços: Médico, Nutricionista,  
Enfermagem 24h, Atividade laboral coletiva,  

6 refeições diárias, Serviço de lavanderia e hotelaria

Temos hospedagem de curta 
permanência e longa permanência

Residencial Vovó Margarida


