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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 AViAçãOAlugO SAlA
80m2 com banheiros,  

cozinha, na Rua Salete, 200.  
R$ 2.000,00

98111-8525

Quer acessar as  
informações do seu  

bairro de qualquer lugar? 
www.gazetazn.com.br

ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO 
JAR DIM CACHOEIRA - Es-
ta mos precisando de tudo: ali-
mentos não perecíveis, produ-
tos de higiene e limpeza - Para 
mais informações: (11) 99219-
8928 - Luana Mila.

PARÓQUIA NOSSA SE-
NHO RA DA PIEDADE / CO-
MU NIDADE SANTA CRUZ - 
Avenida Cel. Sezefredo Fagundes, 
6.500 - Todos os dias da semana e 
recebendo todos os tipos de do-
ações - Para mais informações: 
(66) 9 9680-2795 - Padre Luís 
Isidoro Molento.

PARÓQUIA SÃO DOMIN GOS 
SÁVIO - Rua Donato Luongo 
196 - Vila Aurora - segunda e ter-
ça, quinta e sexta: das 8 até 12 ho-
ras - 13 até 18 horas - Sábado das 
8 até às 12 horas. Para mais infor-
mações: (11) 2203-7998 - Padre 
Salvador Ruiz Armas.

PARÓQUIA SANTO ANTÔ-
NIO - Rua Imbiras, 220 - Vila 
Maz zei - terça a sexta: das 8 às 12 

horas - 13 às 18 horas - Sábado: 
das 8 às 12 horas - 13 às 17 ho-
ras - Doações em alimentos e 
produtos de higiene. Para mais 
informações: (11) 2203-6205 - 
Padre Maykom Sammuel Alves 
Florêncio.

INSTITUTO RESGATANDO 
VIDAS - Rua Augusto Gil, 465 
- Vila Dionisia - Para mais infor-
mações: (11) 3774-5981 / E-mail: 
contato@institutoresgatando 
vidas.org.br - site: www.instituto 
resgatandovidas.org.br

CONSELHO DA COMUNI DA-
DE LUSO-BRASILEIRA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - 
Comunicamos a todos que devido 
a pandemia do covid-19 (decreta-
do pela Organização Mundial de 
Saúde), os eventos da Comunidade 
estão todos cancelados.

DOAÇÕES À SANTA CASA 
DE MISERICORDIA DE SÃO 
PAULO - Precisam de equipamen-
to de proteção individual, como lu-
vas cirúrgicas tamanho médio, 

máscaras, aventais, capinhas plás-
ticas de chuva, etc. Entregar a 
Fundação Arnaldo Vieira de Car-
valho - FAVC: Rua Dona Veri diana, 
55, 6º andar - Santa Cecília. Aos 
cuidados do Coronel Arruda, VP 
do Conselho. Tel: 2176-7000 - Site: 
www.santacasasp.org.br/portal/site. 
Alguns fornecedores no Mercado 
Livre fazem entrega rápida. 

AJUDE O ARSENAL DA ES-
PERANÇA - Precisam de ali-
mentos, mantimentos, material 
de limpeza e higiene e roupas. 
Aceitam doações em dinheiro. 
Atendem mais de 1000 moradores 
de rua. Tel: 11 2292-0977 - https://
br.sermig.org/arsenais/arsenal-da
-esperanza-sao-paulo-brasil.html

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.

Na última quarta-feira (29) de 
abril, a Prefeitura de São Paulo, 
por meio da unidade de áreas ver-
des da Subprefeitura Casa Verde/
Cachoeirinha/Li mão, realizou o 
plantio de dezenove mudas de ár-
vores na tivas em diversas áre-
as públicas da região. Espécies 
como: pai neiras, ipês e shefleras, 
árvores ornamentais que se adap-
tam com facilidade ao meio urba-
no, foram plantadas no Jardim 
Primavera, Vila Maria Luísa, 
Vila Nova Cachoeirinha e na Vila 
Espanhola.

Para o subprefeito Marcelo 
Del Bosco, “o plantio melhora a 
qualidade de vida da população, 
minimiza a poluição atmosférica, 
além de preservar a biodiversida-
de”, explicou.

Para maior durabilidade das 
mudas, a subprefeitura orienta a 
população para que não pise nos 
locais de plantio. Deste modo, elas 
crescerão e arborizarão a comu-
nidade. Mantenha a muda viva! 
Novas ações estão previstas para 
acontecer durante o mês de maio.

Foto: Assessoria de Comunicação - Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha

Espécies como: paineiras e ipês proporcionarão 
melhor qualidade de vida à população

Prefeitura realiza plantio de mudas 
de árvores nativas na Zona Norte

Casa Verde/Cachoeirinha/Limão

Serviços de zeladoria continuam sendo 
executados na Zona Norte durante a pandemia

Apesar da pandemia, os ser-
viços de zeladoria conti nuam 
sendo executados, durante a 
quarentena. Os serviços são 
fundamentais e essenciais para, 
assim, garantir a saúde pública 
e o bem estar da população. De 
acordo com a subprefeitura da 
Vila Maria/Vila Guilherme, os 
serviços como: capinação, lim-
peza de córregos, limpeza de 
boca de lobo, manutenção de ga-
lerias, entre outros, são essen-
ciais para evitar doenças que 
também acontecem nesta épo-
ca do ano, como por exemplo, a 
Dengue. As equipes contratadas 
de empresas terceirizadas, re-
cebem orientação sobre os cui-
dados e formas de prevenção ao 
coronavírus, além de utilizarem 
equipamentos de proteção indi-
vidual durante as ações.

Além destas ações, a Sub-
prefeitura Vila Maria/Vila Gui-
lherme realiza, diariamente, la-
vagem no entorno de suas cinco 
unidades hospitalares. Além de 
jato de água de reuso, são borri-
fados cloro e desinfetante nesses 
locais. A ação faz parte das me-
didas sanitárias planejadas, de-
vido à pandemia do novo corona-
vírus. O trabalho é realizado nos 

arredores dos hospitais munici-
pais e particulares, localizados 
nos distritos da Subprefeitura. 
São eles: Vereador José Sto-
ropolli (Vermelhinho), localiza-
do no Parque Novo Mundo; Vila 
Maria, na Vila Maria Baixa, que 
tem área compartilhada com 
a UBS Parque Novo Mundo; 
Intermédica - Nossa Se nho ra do 
Rosário, situado na Vila Maria 

Alta; além do Hora Certa, na 
Vila Guilherme, e do Hospital 
Nippo Brasileiro, no Parque 
Novo Mundo.

A atividade é executada no 
período da manhã, ou no final da 
tarde, cada hospital conta com 
550lt de água de reuso, 200ml 
de cloro e 200ml de desinfetan-
te. Operam equipes com média 
de 7 a 11 colaboradores.

Foto: Subprefeitura Vila Maria/ Vila Guilherme

Serviços de zeladoria na Vila Maria/Vila Guilherme perto dos hospitais

Vila Maria/Vila Guilherme

Ações judiciais por falta de pagamento do 
condomínio aumentam 19,3% em março
Levantamento realizado em 

março, pelo Secovi-SP junto ao 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJ-SP), mostra 
aumento no número de ações 
condominiais na cidade de São 
Paulo, em comparação com o 
mês anterior. Foram protocola-
das 907 ações por falta de paga-
mento da taxa de condomínio, 

19,3% a mais que os 760 pro-
cessos ajuizados em fevereiro 
de 2020. Comparado ao mes-
mo mês do ano anterior (942 
ações), houve ligeira queda de 
3,7%.

No primeiro trimestre 
de 2020, foram protocoladas 
2.264 ações, o que represen-
ta uma diminuição de 2,6%, na 

comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano anterior (2.325 
ações). O acumulado dos últi-
mos 12 meses - abril de 2019 a 
março de 2020 - totaliza 10.321 
ações protocoladas, uma redu-
ção de 3,1%, na comparação 
com o período entre abril de 
2018 e março de 2019, quando 
o volume atingiu 10.650 ações.

Obra da Sabesp deixa bairros da Zona Norte 
em desabastecimento em plena quarentena
Os moradores do bair-

ro Jaçanã, Tremembé, Jardim 
Cachoeira e Jova Rural, estão 
com problemas no fornecimen-
to de água, isso é decorrente 
de uma obra na Avenida Mario 
Lago (próximo ao CEU Jaçanã), 
de acordo com a Sabesp. 

Segundo os moradores, os 
bairros já estavam sem água há 
quatro dias, desde domingo (3), 
no bairro Jova Rural. Um cami-
nhão-pipa da Sabesp foi até o lo-
cal, para abastecer os moradores. 

Procurada, a Sabesp infor-
mou que o conserto na rede de 
água ocorreu na noite da últi-
ma terça-feira (5), na Avenida 
Mario Lago, esquina com a Rua 
Ari Rocha Miranda, Zona Norte 
de São Paulo. E diz que “A de-
mora ocorreu devido à com-
plexidade do serviço de repa-
ro em adutora de grande porte. 
O abastecimento foi retomado, 
gradualmente na mesma noi-
te em toda a região, mas alguns 
pontos isolados no Jardim Jova 

Rural e locais próximos estão em 
fase de recuperação final do for-
necimento de água. Para esses 
casos, a Sabesp está atendendo 
a população com caminhão-pi-
pa.” Em nota a Sabesp diz que 
lamenta os transtornos e que se-
gue à disposição pelos canais de 
atendimento aos clientes: tele-
fones 195 e 0800 011 9911 (li-
gações gratuitas), pela Agência 
Virtual no site www.sabesp.com.
br ou pelo aplicativo da Sabesp 
para Android e iOS.

Daisy Lúcidi Mendes morre vítima de covid-19
Na última quinta-feira (7), 

a atriz e radialista Daisy Lúcidi 
Mendes, 90 anos, morreu por 
conta do covid-19, a atriz estava 
internada no Centro de Terapia 
Intensiva (CTI) do Hospital São 
Lucas, em Copacabana, na Zona 
Sul do Rio, desde o dia 25 de 
abril. A atriz nasceu no Rio de 
Janeiro, no dia 10 de agosto de 
1929. Seus pais, Clarice Lopez e 
Quinto Lúcidi, eram de origem 
portuguesa e italiana. 

A radialista integrou o pri-
meiro elenco de atores da Rádio 
Globo e estreou na TV em 1960. 
Como radialista, comandou, du-
rante 46 anos, o programa “Alô 
Daisy”, na Rádio Nacional. Foi 
ainda vereadora e deputada es-
tadual no Rio. Sua última parti-
cipação em novelas da  Globo foi 
em “Geração Brasil”, em 2014.

Foto: Márcio de Souza/TV Globo

Daisy Lúcidi Mendes morreu na última quinta-feira

1. Na última quarta-feira (6) o 
Flamengo divulgou uma nota 
informando que três jogadores 
do elenco principal testaram po-
sitivo para o novo coronavírus. 
O clube não divulgou os nomes 
dos atletas. Além deles, outros 
dois jogadores do elenco apre-
sentaram anticorpos para a do-
ença. Ou seja, já tiveram conta-
to com o covid-19. Em uma nota 
divulgada em seu site oficial, o 
Flamengo informou que das 293 
pessoas testadas em todo o de-
partamento de futebol, incluin-
do colaboradores e familiares 
próximos de jogadores e fun-
cionários, 38 testaram positivo 
para o novo coronavírus.


2. O campeonato alemão volta-
rá a partir da segunda quinze-
na de maio, depois da chanceler 
Angela Merkel e os governado-
res locais autorizarem o retorno 
da Bundesliga. Todos os jogos 
deverão ocorrer com portões fe-
chados, para que o campeonato 
seja iniciado o governo alemão 
exigiu que os atletas fiquem em 
isolamento total por pelo menos 
uma semana. A data para reco-
meço dos jogos será no dia 16 de 
maio (sábado). E logo com um 
dos maiores clássicos do país: 
Borussia Dortmund x Schalke 
04, conhecido como o dérbi do 
Vale do Rhur. O jogo é válido 
pela 26ª rodada da Bundesliga, 
e o líder Bayern de Munique en-
frentará o Union Berlim fora de 
casa no dia 17 de maio.


3. Devido a quarentena e con-
sequentemente a paralisação 
do futebol em razão da pan-
demia do novo coronavírus. O 

Sport Clube Internacional rea-
lizou cerca de 44 demissões em 
várias áreas do clube. A medida 
foi feita para minimizar os gas-
tos na ordem de 30% em cada 
setor, como planejado pelo pre-
sidente Marcelo Medeiros, o 
clube. O Colorado emitiu uma 
nota dizendo que: “funcioná-
rios que possuem os menores 
salários manterão a integrali-
dade de seus pagamentos. Para 
os demais que tiverem a carga 
horária diminuída, serão des-
contados 25% dos vencimentos. 
Além da suspensão ou corte de 
contratos de terceiros, o clube, 
infelizmente, precisou reduzir 
em cerca de 8% seus postos de 
trabalho”.


4. Na última quinta-feira (7) o 
Grêmio Foot-Ball Porto Alegren-
se promoveu a retomada das ati-
vidades com o primeiro treino fí-
sico para o elenco, de acordo com 
o clube todas as precauções re-
comendadas foram adotadas. O 

treino foi comandado pelo auxi-
liar Alexandre Mendes, já que o 
treinador Renato Gaúcho está 
no Rio de Janeiro em isolamento 
social, pois é considerado do gru-
po de risco.


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.

“Torcida Amiga, Bom-Dia”  
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.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Rodriguez e Lucas Silva correm durante treino do Grêmio 
respeitando a distância recomendada no treino


