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ÓCULOS EM

COMUNICADO
Informamos aos nossos leitores, anunciantes, fornecedores, 

colaboradores e jornaleiros que reiniciamos as atividades 
em nossa sede (Rua Alfredo Pujol, 207) para retomarmos, 

gradualmente, a distribuição da edição impressa de 
acordo com as recomendações das autoridades públicas, 

neste momento da pandemia da covid-19. 
Agradecemos a todos pela compreensão e parceria!

Obras na Rua Alfredo Pujol têm término 
previsto para o fim desta semana

Nas edições dos dias 18 e 
25 de setembro, destacamos a 
reforma das calçadas com tér
mino  previsto para o dia 6 de 
outubro de 2020. Porém, a Pre
feitura de São Paulo, por meio 
da Secretaria Municipal das 
Subprefeituras, informa que as 
obras na Rua Alfredo Pujol têm 
término previsto para o fim des
ta semana, conforme publica
do no Diário Oficial. As obras 
de requalificação das calçadas 
apresentavam problemas em 
vários trechos concluídos e ou
tros em andamento, mas, em al
guns pontos já concluídos havia 
rachaduras e desníveis. 

De acordo com a Secretaria, 
será concluído 1,5 milhão de 
m² de calçadas até o final des
te ano em toda a cidade, com 
investimento de R$ 140 mi
lhões. As obras têm como foco 
a acessibilidade, propiciando 
que pessoas com qualquer tipo 
de deficiência ou mobilidade re
duzida possa ter liberdade e se
gurança pelas calçadas da cida
de. As obras contemplam as 32 
subprefeituras.

Foram selecionadas calçadas 
com grande fluxo de pedestres e 
na proximidade de comércios, 
escolas e hospitais, cujos repa
ros impactarão positivamente 

a população. As obras aten
dem às especificações definidas 
do Decreto nº 59.671/20 e do 
Decreto nº 58.611/19, e também  
sinalização visual e tátil. O pas
seio também deve ser adequado 
e regular para não provocar vi
brações no deslocamento de ca
deiras de rodas, carrinhos de 
bebê, entre outros.

Já foram requalificadas 
mais de 827 mil m² de calça
das em toda a cidade, entre ja
neiro de 2019 e julho de 2020, 
e outros 651,6 mil m² estão 
em execução, 4.000 rampas de 
acesso também estão sendo 
construídas.
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Obras na Rua Alfredo Pujol têm previsão 
de término para o fim da próxima semana

As obras de requalificação das calçadas 
têm trechos concluídos e outros em andamento

Santana

Eleitores vão às urnas em todo Brasil 
para eleger prefeitos e vereadores

O primeiro turno das elei
ções municipais acontece em 
todo o Brasil neste domin
go (15), quando eleitores irão 
às urnas para escolher prefei
tos e vereadores que irão atuar 
nos próximos 4 anos. Devido a 
pandemia do novo Coronavírus, 
esse ano o Tribunal Superior 
Eleitoral adotou algumas mu
danças, como horário de votação 
das 7 às 17 horas, com atendi
mento prioritário para maiores 
de 60 anos no período das 7 às 
10 horas.

Esse ano, o Brasil tem 
147.918.483 eleitores aptos a 
votar e eleger prefeitos e vere
adores em 5.569 municípios. 
Eleitores do Distrito Federal e 
de Fernando de Noronha não 
participam, uma vez que esses 
locais não possuem prefeituras. 
Apesar do esforço para coletar 
os dados biométricos dos eleito
res, a biometria não será utiliza
da devido a situação pandêmica.

De acordo com dados do 
Tribunal Superior Eleitoral, 
a maior parte dos eleitores 
(52,49%) são mulheres. O voto 
é obrigatório para todas as pes
soas alfabetizadas maiores de 
18 anos e menores de 70 anos, 
sendo facultativo para analfabe
tos, maiores de 70 anos e maio
res de 16 e menores de 18 anos. 

A cidade de São Paulo, que 
tem cerca de 12 milhões de ha
bitantes possui, atualmente 
8.986.687 eleitores aptos a par
ticipar do processo eleitoral. 
Assim como em todo o Brasil, 
a maioria (54,2%) são mulhe
res. Além do prefeito, serão 

eleitos os 55 vereadores para 
compor a Câmara Municipal. 
Caso nenhum dos candidatos 
à Prefeitura seja eleito com a 
maioria dos votos neste domin
go, o segundo turno acontece no 
próximo dia 29 de novembro.

Quem estiver fora do seu 
município eleitoral, poderá jus
tificar a ausência através de 
um aplicativo. No final de se
tembro, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), lançou um 
assistente virtual em parce
ria com o WhatsApp chamado 
Chatbot, onde é possível tam
bém tirar dúvidas. Para acessar 
o Chatbot, o eleitor deve iniciar 
uma conversa com o canal ofi
cial do TSE no WhatsApp.  Há 

três formas de fazer: Adicionar 
o número +55 61 96371078 na 
agenda de contatos pessoal;

Iniciar a conversa por meio 
da página: wa.me/556196371078 
(se o usuário estiver logado no 
WhatsApp no computador);

Apontar a câmera do celular 
ou o leitor de QR Code do apare
lho disponível na tela.

Para votar com segurança, o 
TSE eleitoral pede que os elei
tores se dirijam aos seus locais 
de votação respeitando as me
didas de distanciamento social, 
sendo obrigatório o uso de más
cara. Haverá álcool gel e líquido 
nos locais de votação, mas é re
comendado que cada um leve a 
própria caneta. A recomendação 

é que o eleitor que estiver com 
sintomas de Covid19 (febre, 
tosse ou cansaço) no dia da vo
tação, ou ter sido diagnosticado 
com a doença até 14 dias antes, 
deve permanecer em casa. 

O eleitor deve levar seu 
Título de Eleitor e um docu
mento com foto (certificado de 
reservista, carteira de trabalho, 
carteira nacional de habilitação, 
ou a própria carteira de identi
dade). Porém, quem não estiver 
com o Título de Eleitor poderá 
votar apenas com o documento 
de identificação. O local de vo
tação pode ser consultado pelo 
site: https://www.tse.jus.br/elei
tor/tituloelocaldevotacao/
consultapornome
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Somente na cidade de São Paulo, cerca de 9 milhões de pessoas devem ir às urnas neste domingo

Placa da antiga linha 57 é reinaugurada  
em ponto da Praça Oscar da Silva

O antigo ponto de ônibus 
preservado na Praça Oscar 
da Silva em Vila Guilherme 
é um dos registros históricos 
do bairro.  Ao lado da Praça 
fica o antigo casarão que abri
gou o primeiro Grupo Escolar 
da região e hoje é a Casa de 
Cultura de Vila Guilherme. As 
características originais desse 

ponto de ônibus foram preser
vadas. Porém a antiga pla
ca da linha 57 Vila Guilherme 
Anhangabaú há alguns me
ses, chegou a ser retirada sem 
maiores explicações para os 
moradores da região.

Na ocasião, o morador 
Edgard Martins (conheci
do como Vô ED) alertou nossa 

redação sobre o desaparecimen
to da placa porém, não chega
mos a obter um posicionamen
to da Prefeitura a respeito. Após 
um movimento dos moradores, 
a placa foi reinaugurada na 
Praça no último sábado (7), por 
iniciativa e esforço de morado
res como Martins, atento com a 
preservação histórica da região.
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Antigo ponto de ônibus na Praça Oscar da Silva volta a ter a placa da lendária linha 57

Vila Guilherme

Vagas de Zona Azul passam 
a ser operadas pela 

iniciativa privada na capital

A nova concessão para ope
rar as vagas de estacionamento 
da Zona Azul na cidade de São 
Paulo começou a vigorar a par
tir desta terçafeira (17). Com 
isso, a empresa Estapar será a 
única a gerenciar as 51.606 va
gas de estacionamento rotativo 
na cidade. 

Durante os próximos 15 anos, 
a empresa repassará à Prefeitura 
um valor de R$ 1,3 bilhão mais 
um total variável de acordo com 
o faturamento. Os valores cobra
dos do usuário e forma de utiliza
ção do serviço, via aplicativo, não 
deve sofrer alterações. 

A partir deste sábado (14), 
o aplicativo Estapar Nova Zona 
Azul estará disponível para 
download gratuito nas lojas vir
tuais da Apple e do Google. Para 
se cadastrar, é necessário infor
mar o CPF e criar uma senha 
para login.

Até a próxima segundafeira 

(16), o usuário pode comprar os 
Cartões Azuis Digitais por meio 
do aplicativo das empresas já 
credenciadas pela CET, ou em 
um ponto de venda credencia
do. Porém, a partir desta terça
feira, a aquisição eletrônica dos 
Cartões será exclusiva do apli
cativo da Estapar. Os créditos 
adquiridos anteriormente serão 
transferidos automaticamente 
para o novo aplicativo. 

De acordo com a Estapar, se
rão liberados as opções de com
pra via cartão de débito e car
teiras virtuais, como Apple Pay 
e Google Pay nos próximos me
ses. Por enquanto, somente via 
cartão de crédito. A consulta 
dos pontos de venda e a aquisi
ção de créditos poderão ser rea
lizadas também no portal da 
Estapar. Além de possibilitar a 
compra, o aplicativo deverá in
formar as vagas disponíveis em 
tempo real pela cidade.

Foto: Tribunal de Contas do Município

Vagas de Zona Azul passam a ser operadas pela empresa Estapar
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