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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 
JARDIM CACHOEIRA - acei-
ta doações de alimentos não pe-
recíveis, produtos de higiene e 
limpeza - Para mais informa-
ções: (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.

AJUDE O ARSENAL DA 
ESPERANÇA - Precisam de 
alimentos, mantimentos, mate-
rial de limpeza e higiene e rou-
pas. Aceitam doações em di-
nheiro. Atendem mais de 1000 
moradores de rua. Telefone: 11 
2292-0977 - https://br.sermig. 
o r g / a r s e n a i s / a r s e n a l - d a - 
esperanza-sao-paulo-brasil.
html

PARÓQUIA SANTO ANTÔ-
NIO - Rua Imbiras, 220 - Vila 
Mazzei - terça a sexta: das 8 às 
12 horas - 13 às 18 horas - sába-
do: das 8 às 12 horas - 13 às 17 
horas. Doações em alimentos e 
produtos de higiene - Para mais 
informações: (11) 2203-6205 - 
Padre Maykom Sammuel Alves 
Florêncio.

PARÓQUIA SÃO DOMIN-
GOS SÁVIO - Rua Donato 
Luongo, 196 - Vila Aurora - se-
gunda e terça, quinta e sexta: 
das 8 até 12 horas - 13 até 18 
horas  - Sábado das 8 até às 12 
horas. Para mais informações: 
(11) 2203-7998 - Padre Salvador 
Ruiz Armas.

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

DOAÇÕES À SANTA CASA 
DE MISERICORDIA DE 
SÃO PAULO - precisa de 
equipamento de proteção 
indivi dual, como: luvas cirúr-
gicas tamanho médio, másca-
ras, aventais, capinhas plás-
ticas de chuva, etc. Entregar 
a Fundação Arnaldo Vieira 
de Carvalho - FAVC: Rua 
Dona Veridiana, 55, 6º an-
dar, Santa Cecília. Aos cuida-
dos do Coronel Arruda, VP do 
Conselho. Telefone: 11 2176-
7000 - Site: www.santacasasp.
org.br/portal/site. Alguns for-
necedores no Merca do Livre fa-
zem entrega rápida. 

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.

1. Na última quinta-feira (14), 
a escuderia Ferrari anunciou a 
contratação do espanhol Carlos 
Sainz para assumir a vaga do 
piloto Sebastian Vettel, que não 
chegou a um acordo para reno-
vação do vínculo que teve início 
em 2015. Carlos Sainz é a apos-
ta da escuderia para 2021.


2. Na última quarta-feira (13), 
o clube São Bento comunicou, 
oficialmente a saída do late-
ral Allan Vieira e do zagueiro 
Douglas Assis, de acordo com a 
nota divulgada os dois jogadores 
não concordaram com a “reade-
quação de contrato” proposta 
pela diretoria e foram liberados. 
O zagueiro Flávio Boaventura 
já havia deixado o clube. Os dois 
jogadores tinham contrato até o 
fim da temporada 2020. 


3. Na última quarta-feira (13), a 
Série A do Campeonato Italiano 
enviou um comunicado para o 
governo, para que sejam dispu-
tadas as últimas 12 rodadas da 
competição nesta temporada. A 
liga Italiana foi interrompida no 
dia 9 de março. O Juventus esta-
va na liderança, com um ponto 
de vantagem sobre a Lazio e nove 
pontos sobre o Internazionale. A 
liga quer a volta no dia 13 de ju-
nho, porém a Federação Italiana 
de Futebol (FIGC, sigla em ita-
liano), adiou recentemente o 
prazo para terminar a tempora-
da 2019-2020 até 2 de agosto. O 
Ministro do Esporte, Vincenzo 
Spadafora, declarou que é cedo 
para tomar uma decisão sobre a 
retomada da Série A por conta 
do covid-19.


4. Na última quarta-feira (13), 
o Avaí informou que quatro jo-
gadores de seu elenco estão com 
o novo coronavírus. Três foram 
considerados imunizados, mas 

um está infectado e, ficará de 
quarentena por pelo menos 14 
dias. De acordo com o médico do 
clube, os três atletas tiveram o 
vírus e estão imunizados, “Três 
dos nossos atletas já cruzaram 
com a doença e têm uma cica-
triz sorológica, que é um sinal de 
cura. Eles estão imunizados. Um 
dos nossos atletas deu positivo. 
Ele tem a presença do vírus. Já 
conversamos com ele, que mora 
com a esposa. Os dois estão em 
quarentena por 14 dias. Fizemos 
a comunicação à Prefeitura 
de Florianópolis e à Vigilância 
Sanitária”, revelou o médico do 
clube, Fernando Funchal, em en-
trevista à rádio Avaí. Os nomes 
dos atletas não foram revelados 
pela diretoria do clube.


5. Na última segunda-feira (11), 
o Corinthians comunicou à Fe-
deração Paulista de Futebol, à 
CBF e à Rede Globo que não 
quer mais jogar aos domingos 
e também à noite. O clube quer 
evitar eventuais processos traba-
lhistas, já que o volante Maicon 
ex-São Paulo, ganhou na justiça 
ação relacionada aos adicionais 
noturnos e atividade aos domin-
gos e feriados, no período de 2012 

a 2015. Recentemente, o Timão 
foi processado pelo ex-zagueiro 
Paulo André com argumentações 
parecidas. A Rede Globo respon-
deu dizendo que “Às autoridades 
cabe considerar as peculiarida-
des dessa atividade profissional, 
inclusive dias e horário em que, 
tradicionalmente é desempe-
nhada, a fim de que se fortaleça 
e possa continuar a oferecer op-
ção de trabalho para milhares de 
brasileiros”.


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: Instagram Carlos Sainz

Carlos Sainz é a aposta da Ferrari para 2021

Prefeitura divulga data da primeira etapa das 
audiências públicas do projeto de Orçamento 2021

Por meio da Secretaria 
Municipal da Fazenda, a Pre-
feitura de São Paulo, divulgou 
as datas da primeira etapa das 
audiências públicas do Projeto 
de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA) 2021, alterada em de-
corrência da pandemia de co-
vid-19, doença provocada pelo 
coronavírus. As audiências se-
rão realizadas de forma online 

neste mês de maio, entre os dias 
16 e 31.

Os cidadãos poderão enviar 
suas propostas para even tual 
incorporação no Orçamento 
2021, do município de São Paulo 
através do site orcamento.sf. 
prefeitura.sp.gov.br/orcamento/
audienciapublica.php.

O adiamento das 32 audiên-
cias públicas do PLOA 2021, 

previstas inicialmente para 
ocor rerem de forma presencial 
entre os meses de abril e maio, 
se baseou nas determinações do 
Decreto nº 59.283/2020.

Outras informações sobre 
as formas de participação da so-
ciedade civil na formulação do 
PLOA 2021 e, demais etapas do 
calendário serão divulgadas no 
decorrer do processo.

DAY E LARA, apontadas como 
dupla feminina em evidente as-
censão, anunciaram em suas re-
des sociais sua Live Show para o 
próximo dia 15 de maio, sexta-fei-
ra, às 19 horas. “Vai Ser Bão Pra 
Láive”, nome criado por elas, tra-
rá canções para todos os gostos. 
Desde composições próprias in-
terpretadas por grandes nomes 
da música, aos inesquecíveis mo-
dões, e claro, não faltará os títulos 
que fazem parte de seu conhecido 
repertório. Sertanejas apresen-
tam show online no YouTube.

“A FORÇA DO AMOR” DA-
NIEL & ROUPA NOVA se 
unem, em formato inédito, para 
embalar os apaixonados, no dia 
12 de junho, a partir das 19 ho-
ras, com transmissão ao vivo 
pelos respectivos canais oficiais 
dos músicos no YouTube (Daniel 
e Roupa Nova). A apresentação 
será em um formato inédito, 

com uma equipe reduzida que 
dará suporte à apresentação e 
adotará medidas de segurança 
necessárias e recomendadas pe-
los órgãos de Saúde. A live terá 
cunho solidário. Roupa Nova e 

Daniel pretendem arrecadar do-
ações para instituições sociais 
ao longo da transmissão.

Nesta sexta-feira (15), às 22h45, 
o Música na Band Live, trans-
mite com exclusividade na TV 
aberta um show ao vivo da ban-
da MELIM. A apresentação 
marca o lançamento da primeira 
parte do álbum “Eu Feat. Você”, 
gravado em Los Angeles, e que 
chega às plataformas digitais no 
mesmo dia. O novo disco conta 
com participações especiais de 
Lulu Santos (na faixa “Cabelo 
de Anjo”), Rael (“Relax”) e 
Saulo Fernandes (“Cantando 
Eu Vou”). Nessa primeira parte 
do lançamento, também estão 
as músicas inéditas “Menina de 
Rua”, “Quem me Viu” e “Pega 
a Visão”, além de “Gelo”, lan-
çada ano passado. Formada pe-
los irmãos Rodrigo, Gabriela e 
Diogo, a banda apresenta uma 
mistura temperada de reggae, 
pop, MPB e influências interna-
cionais. O estilo “good vibes” e 
o vocal harmonioso do trio con-
quistou rapidamente uma fiel 
legião de fãs, desde o lançamen-
to do EP Melim, em 2017, com 
o hit “Meu Abrigo”. Música na 
Band Live vai ao ar com apre-
sentação de Lauana Prado.

Fotos: Divulgação

Rua Leite de Moraes: buraco junto 
a ponto de ônibus é resolvido

Após meses de recla-
mações, o problema que 
afligia passageiros que 
aguardavam ônibus no 
ponto da Rua Leite de 
Moraes, próximo a es-
quina com a Ave nida 
Cruzeiro do Sul, foi resol-
vido. Buraco na via per-
maneceu por meses, pró-
ximo ao ponto de ônibus, 
acumulando água suja. 
Quem aguardava o trans-
porte coletivo ali, sem-
pre relatava mau cheiro, 
além do risco de se mo-
lhar, quando os ônibus 
passavam.

Nas edições de 28/11 
do ano passado e 14/2 úl-
timo, mostramos essa si-
tuação. Tanto Sabesp, 
quanto a Subprefeitura 
Santana/Tucuruvi, foram 
questionadas e, na oca-
sião, as vistorias não indi-
cavam problemas nas ga-
lerias de esgoto, ou águas 
pluviais. Felizmente, nas 
últimas semanas esse pro-
blema foi solucionado, 
como mostra foto encami-
nhada por um leitor.

Foto: Divulgação

Rua Leite de Moraes teve buraco junto a ponto de ônibus, finalmente solucionado

Santana


