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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$ 145 mil.

97747-1827
Massaguaçú, na avenida do Hotel Costa 
Norte, c/ documentação ok. R$ 380 mil

VENDO CASA CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002

arco íris pinturas
Trabalho com pinturas em geral,  

fachadas, grafiato, texturas,  
retirada de papel de parede e latéx.

9 6218-6742
Reinaldo

Pé na areia, 133m2, 3 suítes, 2 vagas, lazer completo, 
valor 600 mil, aceito imóvel na cidade SP.

Fone: 13 3481-4687 / 13-98217-5729

TROCO ApTO pRAiA gRANDE AViAçãO
SENHORES LEITORES 

Atenção antes  
de negociar!

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

Auxílio para trabalhadores 
informais, intermitentes é sancionado

O auxílio de R$ 600,00, 
aprovado pelo Governo Federal, 
é destinado para trabalhadores 
informais, intermitentes (aque-
les que não têm jornada e nem 
remuneração fixas) e autôno-
mos ou microempreendedores 
individuais. A renda familiar de 
cada pessoa, tem que ser de até 
meio salário mínimo por mês, 
ou renda familiar total de até 
três salários mínimos por mês, 
o equivalente a R$ 3.135.

O benefício será limitado 
a duas pessoas da mesma fa-
mília, desde que maiores de 18 
anos. Se a mãe for a chefe de fa-
mília, receberá R$ 1,2 mil, por 
três meses. Para receber o be-
nefício, a pessoa precisará com-
provar renda, desde que não es-
teja cadastrado no CadÚnico, 
o Cadastro Único do Governo 
Federal para programas sociais.

O aplicativo que poderá 
ser acessado do celular,  esta-
rá disponível na próxima sema-
na para receber as informações 
e cadastrar quem não está no 
CadÚnico, de acordo com o 
Ministério da Cidadania.

Quem recebe benefício pre-
videnciário ou assistencial, como 
por exemplo, aposentadoria, pen-
são, auxílio-doença, seguro-de-
semprego ou participa de algum 
programa federal de transferência 
de renda, exceto o Bolsa Família, 
não terá direito ao auxílio.

Quem recebe o Bolsa Fa-
mília, esse auxílio emergencial 
substituirá automaticamente, se 
a troca for mais vantajosa para a 
pessoa. O projeto permitirá que 
o INSS antecipe o pagamento de 
R$ 600 por mês para deficientes 
físicos que estão na fila esperan-
do para receber o Benefício de 
Prestação Continuada, o BPC, 
de um salário mínimo. 

Segundo o ministro da cida-
dania, Onyx Lorenzoni, a ordem 
de pagamentos deve ser:

1º: Trabalhadores informais 
que recebem o Bolsa-Família;

2º: Informais que estão no ca-
dastro único (banco de dados 
onde o Governo Federal tem re-
gistrados os nomes das pessoas 
de baixa renda habilitadas a re-
ceberem benefícios sociais);
3º: Microempreendedores in-
dividuais e contribuintes indi-  
viduais;
4º: Informais que não estão em 
cadastro nenhum.

Durante o período de três 
meses, será concedido auxílio 
emergencial de R$ 600 ao traba-
lhador que cumpra, ao mesmo 
tempo, os seguintes requisitos:

•Ser maior de 18 anos de idade;
•Não ter emprego formal;
•Não ser titular de benefício 
previdenciário ou assistencial, 
beneficiário do seguro-desem-
prego ou de programa de trans-
ferência de renda federal, à ex-
ceção do Bolsa Família;
•Ter renda familiar mensal por 
pessoa de até meio salário míni-
mo ou renda familiar mensal to-
tal de até três salários mínimos;
•Que, no ano de 2018, não tiver 
recebido rendimentos tributá-
veis acima de R$ 28.559,70.

O auxílio será cortado caso 
seja constatado o descumpri-
mento desses requisitos.

O texto diz também que o 
trabalhador deve exercer ativi-
dade na condição de:

•Microempreendedor individu-
al (MEI);
•Contribuinte individual do 
Regime Geral de Previdência 
Social que trabalhe por conta 
própria;

Trabalhador informal em-
pregado, autônomo ou desem-
pregado, intermitente inativo, 
inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), até 20 de 
março de 2020, ou que se encai-
xe nos critérios de renda fami-
liar mensal mencionados acima, 
desde que faça uma autodecla-
ração pelo site do governo.

A proposta estabelece ain-
da que somente duas pessoas 
da mesma família poderão rece-
ber o auxílio emergencial. Para 
quem recebe o Bolsa Família, o 
programa poderá ser substituí-
do temporariamente pelo auxí-
lio emergencial, caso o valor da 
ajuda seja mais vantajoso.

Foto: Divulgação

Auxílio de R$ 600,00 é para trabalhadores informais, intermitentes

Biblioteca de São Paulo conta com conteúdo 
diversificado em seu site e rede social

Seguindo orientação do Go-
verno do Estado de São Paulo, 
a Biblioteca de São Paulo está 
com o funcionamento ao públi-
co suspenso desde o dia 17 de 
março. Porém, tem disponibili-
zado algumas sugestões de ati-
vidades e conteúdos em seus si-
tes e redes sociais para que este 
laço entre os frequentadores e a 
biblioteca ganhe uma nova di-
mensão. O objetivo é - em espe-
cial neste momento em que as 
pessoas estão mais em casa em 
família, ou sozinhas - levar en-
tretenimento e informação para 
a população.

Neste sentido, o site e rede 
social informam, e também ofe-
recem conteúdos de interes-
se. Sugestões de programas do 
tipo “faça em casa” estão sen-
do reunidas em materiais nes-
tes canais, em uma iniciativa 
que vai de encontro à campanha 
#CulturaemCasa da Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo (con-
fira, abaixo, alguns dos desta-
ques). Em breve, haverá uma 
série de conteúdos novos progra-
mação que estão sendo desenvol-
vidos para serem realizados on-
line (como oficinas virtuais, por 
exemplo). Confira, a seguir, a 
programação da BSP:

Xadrez - dicas para praticar 
em casa ou online em https://
bsp.org.br/2020/03/23/xadrez-o-
que-nao-falta-e-opcao-para-jo-
gar-virtualmente/

Hora do Conto - suges-
tões para realizar uma conta-
ção de histórias https://bsp.org.
br/2020/03/20/dicas-para-reali-
zar-a-hora-do-conto-em-familia/

Leitura ao Pé do Ouvido - di-
cas para promover um luau em 
casa ou virtual https://bsp.org.
br/2020/03/20/saiba-mais-sobre-o-
cacador-de-pipas-e-promova-uma
-leitura-virtual-entre-amigos/

Clube de Leitura - um 

encontro sobre literatura pode 
acontecer mesmo que, virtual-
mente e é o que se propõe em 
https://bsp.org.br/2020/03/19/
clube-de-leitura-para-debater-
1984-onde-quiser/

Libras - aprender e praticar 
a Língua Brasileira de Sinais é o 
mote de texto disponível em ht-
tps://bsp.org.br/2020/03/19/con-
fira-as-dicas-para-praticar-li-
bras-em-casa/

Origamis - dicas e links para 
quem quer começar as dobradu-
ras e para quem já está em ní-
vel avançado em https://bsp.org.
br/2020/03/27/aprenda-a-fazer
-origamis-e-divirta-se-criando-
com-papel/

Dica de leitura - “A Volta ao 
Mundo em 80 Dias” é suges-
tão de leitura, com detalhes e 
link para baixar o livro em pdf 
em site de domínio público em 
https://bsp.org.br/2020/03/24/
vamos-dar-a-volta-ao-mundo-
com-julio-verne/

Acervos digitais - maté-
ria que reúne vários links para 
acervos digitais disponibilizados 
para acesso gratuito: https://
bsp.org.br/2020/03/24/venha
-passear-pelos-acervos-digitais-
distribuidos-pelo-mundo/

Minichef - matéria so-
bre atividade para realizar em 
casa, reunindo Gastronomia 
e Literatura. O texto pro-
põe que o público comparti-
lhe, no Facebook da bibliote-
ca, vídeos e fotos da receita 
feita em casa: https://bsp.org.
br/2020/03/27/59608/

Aproximando leitores  
e autores

A BSP conta com canal no 
Youtube, que reúne várias ses-
sões do programa Segundas 
Intenções, realizadas com auto-
res conhecidos. Estes bate-pa-
pos com escritores serão desta-
cados, nas próximas semanas, 
em novos conteúdos disponibi-
lizados nos sites e nas redes so-
ciais. Veja tudo em: https://www.
youtube.com/user/SPbiblioteca 
e https://www.youtube.com/
channel/UC8wXQf8VazYwKO 
7gWpyhMEQ/videos

Saiba mais em: Biblioteca de 
São Paulo: https://bsp.org.br/

A Biblioteca SP está locali-
zada no Parque da Juventude 
que fica na Avenida Cruzeiro do 
Sul, 2.630 - Santana.

Foto: Divulgação

Conteúdo diversificado no site e rede social da Biblioteca SP

1. A lenda do Skate, o america-
no Jeff Grosso, 51 anos, mor-
reu na última terça-feira (31) de 
março, em Newport Beach. Ele 
era considerado um dos maiores 
expoentes do skate nos anos 80. 
A notícia foi divulgada pela re-
vista “Thrasher”. A causa pode 
ter sido infarto. Ele deixou um 
filho, Oliver, de oito anos.


2. Gabriele Gravina, o presidente 
da Federação Italiana de Futebol 
(FIGC) afirmou na última quar-
ta-feira (1º) de abril, que está es-
tudando várias opções para o re-
torno do Campeonato Italiano, 
após a pandemia do novo corona-
vírus. De acordo com o presiden-
te, a ideia é que a volta da com-
petição volte a acontecer a partir 
do dia 20 de maio ou, no máximo, 
início de junho.


3. Federações esportivas inter-
nacionais, subsidiadas pelo 
Comitê Olímpico Internacional 
(COI), estão com dificuldades fi-
nanceiras por conta do adiamen-
to dos Jogos de Tóquio-2020, 
para 2021, as Federações pode-
rão pedir ajuda pública.


4. Pela primeira vez em 70 anos, 

o torneio de Wimbledon é cance-
lado, a última vez que isso ocor-
reu foi durante as duas guerras 
mundiais, entre 1916 e 1918, 
e depois entre 1941 e 1945. Os 
organizadores planejam a pró-
xima edição, a 134ª edição de 
sua história, acontecer entre os 
dias 28 de junho e 11 de julho 
de 2021.


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: Divulgação

A temporada 2020 do Torneio de Wimbledon, em Londres, é cancelada

“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.

POLOS DE ATENDIMENTO 
EMER GENCIAL COMEÇAM A 
FUNCIONAR NA CAPITAL - A 
Secretaria Municipal de Educação 
(SME) está oferecendo atendimento 
para crianças de 0 a 3 anos em que 
os responsáveis foram convocados a 
atuar na pandemia covid-19: saúde, 
segurança assistência social e servi-
ço funerário. A demanda será aten-
dida nos endereços abaixo e as ins-
crições podem ser feitas pelo site da 
Secretaria Municipal de Educação: ht-
tps://docs.google.com/forms/d/e/1FAI-
pQLSc0O4tAn20re8uNEEuyM5e-
qYsoFDRSqrQpjQi53uclTk-0CnQ/
viewform. Não haverá atendimen-
to presencial para interessados nas 
creches. Segue endereço dos Polos na 
Zona Norte: CEI Monteiro Lobato - 
DRE Freguesia/Brasilândia - Avenida 
Dep. Emílio Carlos, 3694 - Vila Nova 
Cachoeirinha / CEI Sonho Nosso - 
DRE Pirituba/Jaraguá - Avenida Me-
notti Laudísio, 675 - Jardim Cidade 
Pirituba.

CONSELHO DA COMUNIDADE 
LUSO-BRASILEIRA DO ES-
TADO DE SÃO PAULO - Comu-
nicamos a todos que devido a pan-
demia do covid-19 (de cretado pela 
Organização Mundial de Saú de), os 
eventos da Comunidade estão todos 
cancelados de 31 de março a 14 de 
abril de 2020.

SHOPPING CENTER NORTE 
E LAR CENTER - Estamos todos 
em casa para conter o avanço do co-
rona vírus. Mas não é por isso que 
precisamos ficar sem o nosso res-
taurante ou as compras do nosso 

supermercado preferido. Nesses dias 
de isolamento, restaurantes, super-
mercado, farmácia dos Shoppings 
Center Norte e Lar Center continu-
am entregando pedidos por delivery, 
através dos aplicativos: do Rappi, 
Uber, Uber Eats e iFood. Veja abai-
xo os restaurantes que estão entre-
gando pelo delivery no Center Norte: 
Olive Garden, Outback, Taco Bell, 
The Fifties, Chef Peruano, Andiamo, 
KFC, McDonald’s, Boali, Vivenda do 
Camarão, Spoletto, America, Burger 
King, Carlos Bakery, Madero, Star-
bucks, Pizza Hut, Chocolates Brasil 
Cacau, Kopenhagen, Viena, Beaut, 
Trattoria do Guappo, Creperia.

NO LAR CENTER - Continua fun-
cionando por delivery o restauran-
te: Mc Donalds. Entrega através do 
Rappi, Uber Eats e iFood.

SHOPPING METRÔ TUCU RUVI 
- O Shopping criou um sistema espe-
cial de suporte ao abastecimento dos 
moradores da Zona Norte com su-
permercado e farmácia abertos em 
horário especial para evitar concen-
tração de pessoas. Restaurantes e lo-
jas de alimentação do complexo tam-
bém ajudam neste período em que 
a melhor prevenção é ficar em casa, 
entregando lanches, refeições e ali-
mentos por delivery. Os clientes po-
dem fazer o pedido pelos aplicativos: 
IFood, Uber Eats e Rappi ou por tele-
fone. Confira os serviços disponibili-
zados pelo Shopping Metrô Tucuruvi 
para ajudar a Zona Norte a combater 
a propagação da covid-19.

O CARREFOUR E A PETZ 

- Também estão funcionando nor-
malmente para atendimento ao pú-
blico e para entregas por delivery, 
através do Rappi e do Uber.

LAVANDERIA E ALUGUEL DE 
CARROS - Quem deixou peças para 
lavar na 5àsec também não precisa 
se preocupar. As roupas serão entre-
gues por delivery nos próximos dias 
pela própria loja. Mas não serão acei-
tos novos pedidos no momento.

A LOJA DA MOVIDA NÃO ES-
TARÁ ABERTA - Para todos aque-
les que precisem devolver o carro ou 
renovar o aluguel, a recomendação 
é que procurem a loja localizada no 
Terminal Tietê. Em caso de dúvi-
da, entre em contato com a empresa 
pelo telefone: 0800 606 8686.

AGÊNCIA DE VIAGEM - A loja 
da CVC está realizando atendi-
mento remoto através do telefo-
ne (11) 2226-1010 e também pelo 
WhatsApp (11) 97668-3605.

CINEMA - As sessões de Cinema nos 
Shoppings: Center Norte e Lar Center 
estão suspensas, tem porariamente.

TENHA UM VIVER EQUILIBRADO
CONHEÇA A FILOSOFIA DO
RACIONALISMO CRISTÃO

Rua Gabriel Piza, 313 - Metrô Santana

ENTRADA FRANCA

Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.

Receita Federal adiou para 30 de junho prazo 
de entrega da declaração do Imposto de Renda

Na última quarta-feira (1º) de abril, 
a Receita Federal anunciou a prorroga-
ção do prazo de entrega da declaração 
do Imposto de Renda da Pessoa Física 
por 60 dias. De acordo com o secretário 
da Receita Federal, José Tostes Neto, 
o prazo de entrega para declaração de 
2020, que era no dia 30 de abril, passa 
para o dia 30 de junho. A Receita ain-
da avalia se será mantido o prazo do 
primeiro lote da restituição, previsto 
para 30 de maio. Para saber mais aces-
se: http://receita.economia.gov.br/

Foto: Artem Beliaikin on Unsplash

Prazo adiado para a entrega da declaração do Imposto de Renda

Imposto de Renda 2020

Quer acessar  
as informações  
do seu bairro de 
qualquer lugar? 

www.gazetazn.com.br


