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Não é de nossa responsabilidade 
o conteúdo dos anúncios publicados 
nem a idoneidade dos anunciantes

SENHORES LEITORES

Atenção antes de 
contratar um serviço!

e-mail: chaveirohamyr@hotmail.com     2208-2859

CHAVEIRO HAMYR CREDENCIADO GOLD
Abertura Auto - Residência - 24 horas (plantão). 
Atendimento em domícilio com cópias na hora. 
Travas de Segurança - Chaves - Fechaduras.
Rua Alfredo Pujol, 565 (banca de jornal)

SEBASTIÃO ROCHA
EMPREITEIRO

Serviço de pedreiro, pintor, 
pisos, azulejos, telhados, enca-

namento e reforma em geral
96295-6633
97118-3103

VENDO 
TERRENO
Atibaia, próximo ao Frango 
Assado, Chácara Estância 
Brasil, 1.000m2, docto ok, 

cercado, R$ 135 mil.

97747-1827

Massaguaçú, na avenida do Hotel Costa 
Norte, c/ documentação ok. R$ 380 mil

VENDO CASA CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002

SENHORES LEITORES - Atenção antes de 
negociar um imóvel!! Não é de nossa 

responsabilidade o conteúdo dos anúncios 
publicados nem a idoneidade dos anunciantes

VENDO CASA 
JD. PERY

Com 6 casas para locações, todas 
com água e luz separadas, terreno 
11x25, R$ 650 mil. Tr. c/ Neusa.
F: 3851-8680 / 97396-9251

APTO JD. ANTáRTiCA
Só R$ 180 Mil
2 dorms, sala, coz., a.s., 

1 vaga. Dir. c/ propr.
Tel: 99100-3327 c/ Antonio

3 dorms, 3 banhs, 2 salas, cozinha ampla, 
4 garagens, churrasqueira, dep. empregada

VENDO CASA ASSOBRADADA
JD. TREMEMBé - PquE. BORTOlÂNDiA

R$ 600 mil. Cel: 99891-7892Condomínio fechado, 2 dorms, sendo 
uma suíte, + banheiro social, semi nova

VENDO CASA - PRAiA gRANDE 
VilA guilHERMiNA

R$ 250 mil. Cel: 99891-7892

Praça Olga de Paiva Meira, 3 - Chora Menino, 2 quartos,  
cozinha, sala de estar e sala de jantar, lavanderia, garagem.
Falar com Adalberto: Tel: 11 97240-9535

AlugA-SE CASA AMPlA

Águas de Lindoia
Venda ou Permuta
Valor: R$ 320.000,00 (as duas) 
2 casas novas germinadas. 
Terreno: 5 x 12,5 m² cada, 
Ár. construída: 43,75 m² (cada)
telefone para contato: 

(11) 94741-5295
Falar com edjalma

Notificações do IPTU começam a 
ser enviadas nesta sexta-feira (17)

A partir desta sexta-fei-
ra (17), a Prefeitura de São 
Paulo inicia o envio das noti-
ficações do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) 2020. 
Dependendo da data de venci-
mento, as notificações continua-
rão a serem enviadas até o dia 
13 de fevereiro. O vencimento 
da primeira parcela ou cota úni-
ca de todos os contribuintes será 
em fevereiro, exceto para aque-
les que optaram para o envio 
para administradoras, cujo ven-
cimento será no dia 20 de março.

Os contribuintes já poderão 
consultar os valores do IPTU 
2020 e realizar o pagamento à 
vista ou da primeira parcela do 
imposto, sem a necessidade de 
aguardar o recebimento da no-
tificação. A consulta aos valores 
deve ser feita exclusivamente 
pelo site oficial da Prefeitura de 
São Paulo, no link http://www.
prefeitura.sp.gov.br/iptu2020/, 
buscando a opção Consulta da 
Emissão Geral e 2ª Via do IPTU.

Importante lembrar que não 
haverá o envio mensal de boletos 
de pagamento do IPTU para os 
contribuintes que não efetuarem 
o pagamento à vista. Os contri-
buintes vão receber inicialmen-
te, a notificação de lançamento 
do imposto com a opção de pa-
gamento à vista ou da primeira 
parcela. Quem optar pelo parce-
lamento receberá posteriormen-
te, num único formulário, todos 
os boletos para pagamento das 
parcelas seguintes. Esses boletos 

poderão continuar  sendo pagos 
mensalmente, conforme o venci-
mento de cada parcela.

O contribuinte que optar 
pelo pagamento do IPTU à vista 
terá um desconto de 3%. As for-
mas de pagamento do imposto 
seguem inalteradas: ele poderá 
ser realizado nos terminais de 
autoatendimento ou pelo inter-
net banking dos bancos conve-
niados. Pelos canais online, não 
há necessidade do documento 
impresso, basta a informação do 
número de cadastro do imóvel 
(que pode ser obtido nas noti-
ficações do IPTU). O pagamen-
to também poderá ser realizado 
nos guichês de caixa e nas loté-
ricas, onde é necessário o docu-
mento impresso.

O pagamento também 
pode ser realizado por débito 

automático - para os contribuin-
tes que fizeram essa opção em 
anos anteriores, ela continuará 
valendo para 2020. Já quem vai 
optar por modalidade pela pri-
meira vez deverá realizar o pa-
gamento da 1ª parcela pelos ca-
nais normais, mas poderá fazer 
essa opção até a data de venci-
mento dessa parcela, sendo que 
a opção pelo débito automático 
passará a valer já a partir da 2ª 
parcela.

A Prefeitura alerta aos ci-
dadãos que há um golpe  sen-
do aplicado por meio do en-
vio de boletos falsos referentes 
ao pagamento do Imposto 
Predial Territorial Urbano 
(IPTU). Consulte sempre o site 
da Prefeitura sobre o IPTU: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/
iptu2020/.
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Contribuintes já começam a receber as notificações do IPTU

1. Foram definidos os grupos 
para a disputa do torneio de 
Vôlei das Olimpíadas de Tóquio 
2020, no último domingo (12). 
Com o fim das eliminatórias con-
tinentais, as seleções feminina 
e masculina do Brasil já sabem 
quem vão enfrentar na primeira 
fase do torneio. A seleção mas-
culina vai enfrentar o grupo B: 
EUA, Rússia, França, Argentina 
e Tunísia. No entanto, a seleção 
feminina enfrentará as seleções 
do grupo A: Japão, Sérvia, Coreia 
do Sul, República Dominicana e 
Quênia. As Olimpíadas come-
çam no dia 24 de julho e vão até  
9 de agosto.


2. A Fórmula 1 está de férias e 
a abertura da temporada 2020, 
está  marcada para 15 de mar-
ço, na Austrália. E Abu Dhabi 
marcou a despedida de 2019 em 
29 de novembro. A Federação 
Internacional de Automobilismo 
(FIA) anunciou a pré-tempora-
da, em Barcelona, não serão re-
alizados mais em oito dias, mas, 
em seis (divididos em duas bate-
rias). A primeira será entre 19 a 
21 de fevereiro; a segunda, de 26 
a 28 também em fevereiro. 


3. Na última quarta-feira (15), 
o Corinthians iniciou a tempo-
rada no Torneiro da Flórida, em 
Orlando, contra o New York FC. 
Aos 10 minutos do primeiro tem-
po o atacante Luan cobrou a fal-
ta por cima da barreira, no can-
to direito do goleiro, e abriu o 
placar para o Corinthians. Aos 
29 do primeiro tempo o estrean-
te da noite Luan ampliou o 

placar. No segundo tempo o 
Corinthians modificou o time 
todo e voltou com ritmo diferen-
te, o Timão até teve o domínio da 
bola, porém com pouca intensi-
dade. Aos 29 do segundo tempo 
o zagueiro Bruno Méndez, mar-
cou gol contra o Corinthians. 
Ao final do jogo o Timão con-
trolou a vantagem e saiu com 
a vitória. No sábado (18), às 
19h30, o Corinthians enfrenta 
o Atlético Nacional no Orlando 
City Stadium.


4. O Palmeiras enfrentou o 
Atlético Nacional no Torneio 
da Flórida na última quarta-fei-
ra (15). Os colombianos começa-
ram melhor, no entanto o Verdão 
reagiu. No intervalo do jogo o 
técnico Vanderlei Luxemburgo 
trocou todo o time, aos 43 minu-
tos da segunda etapa o atacan-
te Wesley foi derrubado na área 
por Bryan Córdoba, zagueiro do 
Atlético Nacional. E a arbitra-
gem não marcou nada, irritando 

os jogadores do Palmeiras, que 
seguiram reclamando até de-
pois do jogo. O regulamento do 
Torneio determina que os jogos 
terminados empatados tenham 
uma disputa de pênaltis para 
dar um ponto extra ao vencedor. 
Começou com as cinco iniciais: 
com Victor Luis, Luan, Alan, 
Gabriel Menino e Willian. O pro-
blema é que o Atlético Nacional 
também converteu todas as cin-
co cobranças, e por conta disso 
foi necessário partir para as co-
branças alternadas, os cinco jo-
gadores do Palmeiras acerta-
ram: Emerson Santos, Wesley, 
Ramires, Mayke e Gabriel Veron. 
Velázquez errou para o Atlético 
Nacional, dando fim à disputa. 
O Alviverde acertou todas as dez 
cobranças. No sábado (18), às 
16 horas, o Palmeiras enfrenta 
o New York FC no Orlando City 
Stadium.


Serviço de Utilidade Pú blica - 
Secr. Municipal de Esportes, La zer 
e Recreação, Al. Iraé, 35, V. Cle-
mentino, CEP: 04075-000, Pabx: 
5088-6400, e-mail: esportes@ 
prefeitura.sp.gov.br, Clubes da Ci-
dade, Centros Des portivos (CDM) 
e Depto. de Promoções Esportivas, 
Lazer e Recreação; - Secr. Estadual 
de Esportes, Lazer e Turismo, 
Praça Antônio Prado, 9, Centro, 
CEP: 01010-904, Tel.: 3241-5822.

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

Luan comemora gol pelo Corinthians

“Torcida Amiga” é expressão criada 
e imortalizada, na crônica esportiva 
paulista, pelo jornalista Ary Silva. 

Inicialmente foi utilizada 
em seu programa “Bola ao Ar” 

na Rádio Bandeirantes e, 
posteriormente, na TV e jornais.

1ª rodada

Campeonato Paulista 2020

 Dia Hora Equipes L o c a l

22/1 17h Novorizontino x Oeste Jorge Ismael de Biasi
22/1 19h15 Inter de Limeira x Guarani Major Levy Sobrinho
22/1 19h15 Ituano x Palmeiras Noveli Júnior
22/1 21h30 São Paulo x Água Santa Morumbi 
23/1 16h30 Ferroviária x Mirassol Fonte Luminosa             
23/1 19h Ponte Preta x Santo André Moisés Lucarelli
23/1 19h15 Santos x Bragantino Vila Belmiro 
23/1 21h Corinthians x Botafogo-SP Arena Corinthians

Nomes compostos são os mais registrados 
pelos Cartórios de São Paulo em 2019

Brasileiro gosta de esco-
lher nome. E o paulista tam-
bém. Prova disso é que tanto 
no Brasil, como em São Paulo, 
cada vez mais pais e mães têm 
escolhido dois nomes para dar 
a seus filhos no momento do re-
gistro de nascimento. Em 2019, 
os nomes compostos foram a 
preferência em São Paulo e ocu-
param as três primeiras coloca-
ções do ranking estadual, com 
destaque para o fato que um 
nome feminino liderou os re-
gistros na unidade federati-
va - apenas em São Paulo e no 
Rio de Janeiro o nome mais re-
gistrado foi feminino. Maria 
Eduarda foi o primeiro colocado 
com 3188 registros, seguido por 
Enzo Gabriel, com 3119 regis-
tros e Pedro Henrique com 3026 
registros. Veja abaixo o ranking 
estadual completo.

A preferência é a mesma 
em nível nacional, onde os no-
mes compostos ocuparam as 
sete primeiras posições do 

ranking, com destaque para 
Enzo Gabriel, primeiro coloca-
do, com 16.672 registros, João 
Miguel, na segunda posição, 
com 15.082, e Maria Eduarda, 
terceira colocada, com 12.063. 
Veja abaixo o ranking nacional 
completo.

O levantamento deste ano 
reuniu dados de todos os 7.732 
Cartórios de Registro Civil dos 
26 Estados brasileiros e do Dis-
trito Federal, que formaram 
uma base de mais de 2 milhões 
e 518 mil registros realizados 
até o dia 20 de dezembro, dis-
ponível a toda a sociedade atra-
vés do Portal da Transparência 
no endereço www.registrocivil.
org.br.

Ranking estadual de nomes 
mais registrados em São Paulo

10 nomes mais frequentes 
em São Paulo:

Maria Eduarda - 3188 registros

Enzo Gabriel - 3119 registros
Pedro Henrique - 3026 registros
Miguel - 2661 registros
Maria Clara - 2551 registros
Helena - 2376 registros
Davi Lucca - 2318 registros
Ana Clara - 2305 registros
Maria Luiza - 2259 registros
Arthur - 2200 registros

Ranking nacional de 
nomes mais registrados

10 nomes mais frequentes 
no Brasil: 

Enzo Gabriel - 16.672 registros
João Miguel - 15.082 registros
Maria Eduarda - 12.063 registros
Pedro Henrique - 11.103 registros
Maria Clara - 10.751 registros
Maria Cecília - 9.570 registros
Maria Julia - 9.448 registros
Miguel - 9.436 registros
Maria Luiza - 9.132 registros
Arthur - 9.132 registros

Número de Microempreendedores Individuais 
aumenta 19,1% na cidade de São Paulo

Considerado a porta de en-
trada para o empreendedorismo, 
o Microempreendedor Individual 
(MEI) registrou crescimento de 
19,1% na cidade de São Paulo no 
período de um ano. Em dezem-
bro de 2018, eram 603.955 MEIs 
na cidade. Atualmente, já são 
746.921. A cidade segue a ten-
dência nacional de crescimento. 
No Bra sil já existem 9,3 milhões 
de microempreendedores.

Cabeleireiros, manicures e 
pedicures são os MEIs com mais 
formalizações na região. Ao todo, 
estão registrados no momento 
59.907 MEIs no segmento. Mi cro-
empreendedores individuais de 
serviços de entrega rápida apare-
cem na sequência com 26.611, en-
quanto que profissionais de pro-
moção de vendas fecham o trio 
com 26.370 formalizações. 

Números da pesquisa Glo-
bal Entrepreneurship Monitor 
(GEM) mostram o crescimen-
to da taxa de empreendedoris-
mo no Brasil e o reflexo na recu-
peração da economia brasileira. 
Em 2018, 38% dos brasileiros 
em idade produtiva estavam en-
volvidos em algum tipo de ati-
vidade entre micro e pequenos 
empreendedores, o que repre-
senta, aproximadamente 52 mi-
lhões de pessoas - o segundo me-
lhor desempenho desde 2002.

Diferentemente dos anos 
2014 e 2015, auge da crise eco-
nômica, o empreendedorismo 
por oportunidade vem crescen-
do em proporção ao empreen-
dedorismo por necessidade. Nos 
últimos três anos esse número 
chegou a 62% contra 56% do pe-
ríodo da crise. 

Sebrae-SP ajuda o 
MEI a iniciar o ano 

com o pé direito

Quem tem interesse em co-
meçar o ano com o pé direito e 
se formalizar como Micro em-
preendedor Individual (MEI) 
pode contar com a ajuda do 
Sebrae-SP na Zona Norte da capi-
tal. O curso Super MEI - Organize 
seu negócio já está com inscrições 
abertas e vai ajudar você a se en-
xergar como empresário e a orga-
nizar seu negócio. São quatro dias 
de curso com uma temática dife-
rente em cada aula.

Interessados podem entrar 
em contato diretamente o escritó-
rio do Sebrae-SP em Santana pelo 
telefone (11) 2972-9920. O escritó-
rio está localizado na Rua Duarte 
de Azevedo, 280 - Santana.

Frango com arroz 
de couve-flor

Um prato original para 
quem gosta de variar, preparado 
com ingredientes acessíveis, in-
gredientes simples e que custam 
pouco podem se transformar 
em um prato original, saudá-
vel e rico em sabor. É o caso des-
te frango com tempero oriental 
acompanhado de arroz de cou-
ve-flor, da culinarista e nutricio-
nista Cinthya Maggi, elabora-
da especialmente para Castelo 
Alimentos. Uma receita fácil de 
fazer e para toda família.

Ingredientes: 
Para frango: 600g de filé de 
frango em cubos, 1 colher (sopa) 
de azeite de oliva.

Marinada: 1 colher (chá) de 
gengibre fresco amassado, 1 co-
lher (chá) de molho de alho, 1 co-
lher (chá) de sal, 1 colher (sopa) 
de mel, 4 colheres (sopa) de vina-
gre de maçã 100% natural.

Arroz de couve-flor: 1 couve-
flor média, 4 colheres (sopa) de 
azeite de oliva, 1 colher (chá) de 

cúrcuma, 1 colher (chá) de sal, 2 
colheres (sopa) de salsa ou oré-
gano fresco a gosto.

Preparo: Misture os ingredien-
tes da marinada e deixe os cubos 
de frango neste tempero por 1 
hora. Retire da marinada e gre-
lhe o frango no azeite até dourar. 
Adicione a marinada e deixe fer-
ver. Reserve os frangos. Lave bem 
a couve-flor, seque e coloque-a em 
um processador até ficar em pe-
daços bem pequenos. Tempere a 
couve-flor com o azeite, a cúrcu-
ma e o sal e coloque-a em uma 

assadeira untada com azeite. 
Leve ao forno médio (200°), pré- 
aquecido, por cerca de 30 minu-
tos, mexendo ocasionalmente. 
Retire e sirva com o frango.

Dica: se quiser, adicione ao ar-
roz de couve-flor 1 xícara (chá) 
de brócolis cozido e picado.

Rendimento: 6 porções.
Tempo de preparo: 50 minutos.
Calorias: 260 a porção.
Crédito: culinarista e nutri-
cionista Cinthya Maggi para 
Castelo Alimentos.
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