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Sociedade de Pediatria de São Paulo 
promove Jornada de Nutrição em 

Pediatria para comemorar seus 50 anos
No dia 14 de novembro, a 

Sociedade de Pediatria de São 
Paulo (SPSP), realizará a Jor
nada de Nutrição em Pedia tria: 
Novos Conceitos e Ca minhos Fu
turos  50 anos SPSP. O even
to, em formato online, organi
zado pela Dire toria de Cursos 
e Eventos e Departamento de 
Nutrição da SPSP, tem por ob
jetivo a atualização interdisci
plinar com interface na nutri
ção infantil, apresentando novos 

conceitos e caminhos futuros.
Segundo Rubens Feferbaum, 

presidente do Departamento de 
Nutrição da SPSP e coordena
dor da Jornada, a nutrição, base 
do crescimento e desenvolvi
mento cognitivo, evoluiu de for
ma extraordinária nos últimos 
50 anos. “Da alta prevalência 
da subnutrição à transição nu
tricional e obesidade infantil, 
dos novos conhecimentos rela
cionados à funcionalidade dos 

nutrientes, da nutrigenômica e 
do microbioma intestinal, entre 
outros, conceitos e paradigmas 
mudaram muito ao longo dos 
anos”, ressalta o pediatra.

A programação comple
ta do evento e outras infor
mações podem ser acessadas 
pelo site: https://www.spsp.org.
br/2020/08/01/jornadadenutri
caoempediatrianovosconcei
tosecaminhosfuturos50anos
spsp20062020/

Violência contra crianças e adolescentes 
é mais presente do que se pensa

Bater em crianças fez parte 
da tradição de educação durante 
décadas. Quando na idade adul
ta, essas crianças educadas com 
violência física têm condição de 
pensar sobre esses episódios, re
conhecem com tristeza terem 
sido vítimas de sofrimento cau
sado por seus próprios pais e 
professores, que se valiam do 
endosso cultural e social da su
posta “educação” para replicar e 
descontar em seus filhos os sen
timentos de raiva e frustração.

“Acreditar que essa atitude 
faz parte de um passado distante 
talvez seja um dos grandes equí
vocos que a pandemia tem revela
do, ao se observar o aumento con
siderável nos índices de violência 
familiar, trazendo à tona nova
mente discussões sobre a inade
quação desse tipo de conduta e 
qual o lugar que o poder públi
co deveria ocupar”, diz a psicana
lista Denise de Sousa Feliciano, 
presidente do Departamento de 
Saúde Mental da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo.

Segundo a especialista, dei 

xar as crianças à própria sorte 
tem sido uma das grandes pre
ocupações em relação ao fecha
mento das escolas, que em geral 
funcionam como “fiscalizado
ras” da violência contra crian
ças e adolescentes, atentas a 
marcas físicas que possam su
gerir espancamento ou esta
dos emocionais que possam re
velar angústias e inseguranças. 
“É importante considerar que o 
castigo físico está longe de ser 
uma forma de educação, muito 
pelo contrário, ao bater em uma 
criança, o adulto mostra que só 
sabe resolver os conflitos pela 

força, sendo que isto não se cons
titui em aprendizado”, afirma.

Para Denise, ao se expri
mir com violência e crueldade, o 
adulto mostra sua incapacidade 
em lidar com limites e frustra
ções. “Além de se revelar ima
turo, esta atitude para com a 
criança impossibilita que ela ad
quira ferramentas para se de
senvolver na vida em comuni
dade, tornandoa vulnerável 
emocionalmente e pobre em ter 
e manter relacionamentos  isso 
pode ser a raiz de problemas fu
turos pessoais e sociais”, finali
za a psicanalista.

Foto: Divulgação

O legado de bater em crianças fez parte da educação durante décadas

Agradecimento 

“Prezado dr. Vicente, que
ro deixar público meus agrade
cimentos ao senhor, que mesmo 
neste momento de isolamento 
social devido à pandemia pelo 
Coronavírus, o senhor incansa
velmente não deixou e não dei
xa de atender às necessidades 
da comunidade.

Pessoas como o senhor, 

preocupado com as angústias, 
as ansiedades e necessidades do 
ser humano, está sempre pron
to para uma palavra amiga e 
corrida em busca de soluções 
é o que precisamos, principal
mente neste momento de elei
ções, onde os candidatos prome
tem tanto e se esquecem de suas 
promessas.

Muito obrigada por tudo dr. 
Vicente, pela sua existência e 

espero que em breve possamos 
voltar as reuniões que tanto nos 
fazem bem”. Um grande abraço. 
Regina Spineli Moura  Diretora 
Social  CONSEG

*Este é um espaço aberto ao leitor, 
sendo o teor dos textos de inteira 

responsabilidade de quem os assina. 
Os textos aqui publicados não  
expressam necessariamente a  

opinião de A Gazeta da Zona Norte.

Você sabe a diferença entre as eleições municipais e 
gerais, o que é o voto em branco, nulo e na legenda

Nas eleições municipais, são 
eleitos os candidatos a cargos po
líticos que representam o muni
cípio, ou seja: prefeito, vicepre
feito e vereador. Nas eleições 
gerais, são eleitos os candidatos a 
cargos políticos que representam 
a União, os estados e o Distrito 
Federal, ou seja: presidente e vi
cepresidente da República, se
nador, deputado federal, deputa
do estadual/distrital, governador 
e vicegovernador.

O voto em branco

É aquele em que o eleitor ma
nifesta sua vontade de não vo
tar em nenhum candidato ou 
partido político (voto de legen
da), apertando a tecla BRANCO 
da urna eletrônica e, em segui
da, a tecla CONFIRMA. No caso 
de eventual votação por cédulas, 
basta não efetuar qualquer indi
cação de voto e depositar a cédula 
na urna de lona. O voto em bran
co não é computado como voto 
válido, sendo registrado apenas 
estatisticamente. Essa regra foi 
instituída pela Lei nº 9.504/1997.

Voto Nulo

O voto nulo consiste em digi
tar uma sequência de números 
que não corresponde a nenhum 
candidato ou partido político re
gularmente registrado.

Portanto os votos brancos e 
nulos, embora legítimos como 

manifestação de vontade do elei
tor, não são considerados válidos. 
Por mais expressivos que sejam, 
não cancelam uma eleição.

Para verificar os candidatos 
e os partidos vitoriosos na dis
puta eleitoral, levamse em con
ta apenas os votos a eles dirigi
dos especificamente.

Voto na legenda 

É o voto dado pelo eleitor ao 
partido de sua preferência, ex
clusivamente nas eleições pro
porcionais (vereador, deputado 
estadual/distrital ou deputado 
federal). Para isso, basta o elei
tor digitar, na votação para um 
dos três cargos indicados, apenas 
os dois dígitos correspondentes 

ao número do partido, deixando 
os demais em branco. Dessa for
ma, o voto será computado como 
válido e irá compor o cálculo dos 
quocientes eleitoral e partidário.

Abstenção

A abstenção é o nãocompa
recimento do eleitor para votar. 
Esse comportamento, a exemplo 
do que se verifica com os votos 
nulos e brancos, não influencia 
o resultado do pleito. Mas exis
te uma importante diferença: ao 
optar por voto nulo ou branco, 
o cidadão cumpriu um dever, ao 
passo que na abstenção isso não 
ocorreu, o que gera débito com 
a Justiça Eleitoral, excetos para 
quem o voto é facultativo.

Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Nesta eleição é obrigatório o uso de máscara, leve uma caneta 
para evitar o contato com outro objeto
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Eleições para Prefeito e Vereador
Neste ano as eleições são 

voltadas para a Prefeitura e 
para a Câmara de Vereadores, 
portanto escolha bem seus can
didatos e não deixe em cima da 
hora. No teclado da urna, digite 
o número dos candidatos de sua 
preferência na ordem dos car
gos que aparecem abaixo. 

Na tela, aparecerão: a foto, 
o número, o nome e a sigla do 
partido do candidato. Se as in
formações estiverem corretas, 
aperte a tecla verde “Confirma”. 
Confira a ordem:

Vereador (cinco dígitos)
Prefeito (dois dígitos)

Foto: TSE

Cola eleitoral para as eleições de prefeito e vereador
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Boca de urna é crime, porém é permitida 
a manifestação individual e silenciosa
O dia de votar nos candi

datos à Câmara Municipal e à 
Prefeitura está chegando, mas 
temos que lembrar que Boca de 
Urna é crime, mas a Lei permi
te a manifestação indivi dual e si
lenciosa da preferência do elei
tor, revelada exclusivamente 
pelo uso de bandeiras, broches, 
dísticos e adesivos. Está proibido 
aglomerações, até o término do 
horário de votação, de pessoas 
usando as mesmas roupas e ins
trumentos de propaganda, pois 
isso caracteriza manifestação co
letiva. A vedação de vestuário pa
dronizado se aplica também aos 
servidores da Justiça Eleitoral, 
aos mesários e aos escrutinado
res, no recinto das seções eleito
rais e juntas apuradoras.

Arregimentar eleitores ou 
fazer propaganda de Boca de 

Urna no dia da votação é crime. 
A regra, prevista no artigo 39, 
§5º, da Lei das Eleições, estabe
lece penas de detenção e multa 
para quem praticar a conduta. 
Também constituem crimes, no 
dia da eleição, o uso de altofa
lantes e amplificadores de som 
ou a promoção de comício ou 
carreata, bem como a divulga
ção de qualquer espécie de pro
paganda de partidos políticos 
ou de seus candidatos. O eleitor 
que for flagrado praticando tais 
crimes está sujeito às mesmas 
punições. Os fiscais partidários, 
nos trabalhos de votação, so
mente podem usar crachás em 
que constem o nome e a sigla da 
legenda ou coligação a que sir
vam, sendolhes também veda
da a padronização do vestuário.

Vale lembrar também que 

estamos no meio de uma pan
demia, portanto vale o aviso em 
relação às aglomerações e mani
festações políticas em grupo.

Foto: Divulgação

Boca de Urna é Crime
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Saiba como poderá justificar a ausência 
nas eleições municipais

Por meio do aplicativo eTí
tulo será possível que os eleito
res que estejam fora de seu do
micílio eleitoral no dia 15 de 
novembro (1º turno) e 29 de no
vembro (2º turno, onde houver), 
poderão justificar a ausência às 
urnas. A justificativa deverá ser 
feita no mesmo dia das eleições 
e no horário da votação, das 7 às 
17 horas.

Ferramenta de georrefe
renciamento fará com que seja 
identificado o local de onde o 
eleitor acessa o aplicativo, per
mitindo assim, o recebimento 
da justificativa. É recomendável 
que os usuários baixem, de for
ma gratuita, a nova versão do e
Título, disponível nas lojas on 
line Google Play e App Store.

Os eleitores que não tenham 
acesso à internet poderão jus
tificar a ausência às urnas em 
qualquer local de votação, dire
tamente nas seções eleitorais. 
Nesse caso o eleitor deve levar 

um documento de identificação 
com foto e o título de eleitor. 
Não serão instaladas mesas, ex
clusivamente para recepção de 
justificativas.

Após as eleições

O eleitor que deixou de vo
tar por qualquer motivo poderá 
justificar a ausência nos 60 dias 
após o dia do pleito, utilizando o 
Sistema Justifica, o eTítulo ou 
enviando a justificativa ao seu 
cartório eleitoral. É necessária a 
apresentação de documento que 
comprove o motivo da ausência, 
como: atestados ou laudos mé
dicos, comprovantes de viagens, 
declaração de trabalho, entre ou
tros. Passados os 60 dias da vo
tação, o eleitor estará sujeito ao 
pagamento de multa. Para aque
les que estiverem fora do País, 
o prazo para a apresentação do 
comprovante e justificativa é de 
30 dias da entrada no Brasil.

Foto: Divulgação

Eleitor fora do domicílio eleitoral 
fará justificativa pelo e-Título 

no dia da eleição
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