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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/ docu-

mentação ok. R$ 380 mil

VENDO CASA 
CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002

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

NO SHOPPING D - o “Arraiá” é 
drive thru e solidário com doação 
de alimento não-perecível. As doa-
ções serão enviadas para o Centro 
de Apoio e Pastoral do Migrante. O  
evento acontece nos dias 27 e 28, sá-
bado e domingo, das 15 às 22 horas, 
no Estacionamento G4. Para partici-
par é muito simples. Os clientes têm 
duas opções para conhecer a gastro-
nomia disponível. A primeira é pelo 
cardápio virtual nas redes sociais 
do centro de compras e, a segun-
da na entrada do shopping onde to-
mam conhecimento dos pratos típi-
cos. Localizado na Avenida Cruzeiro 
do Sul, 1.100, próximo das esta-
ções Armênia e Portuguesa-Tietê do 
Metrô, é o primeiro da região a ofere-
cer um Marketplace exclusivo, o On 
Stores. Mais informações pelo telefo-
ne (11) 4506-6000, ou nos canais digi-
tais: www.shoppingd.com.br - www.
facebook.com/shoppingd - www. 
youtube.com/user/ShoppingDSP

ACADÊMICOS DO TUCURUVI 
CONTRA O CORONAVÍRUS -  re-
cebe doações de alimentos, itens de hi-
giene pessoal e roupas. As doações de-
vem ser entregues às quartas-feiras, 
das 8 às 14 horas - Endereços: Avenida 
Mazzei, nº 772 e Rua Manual Gaia, nº 
204 - Vila Mazzei - Telefone para mais 
informações: (11) 2204-7342.

ZONA NORTE SOLIDÁRIA - re-
cebe doação em dinheiro para cestas 
básicas - banco do Brasil: Agência: 
0687-4 / Conta Corrente: 57660-
3 ONG JOÃO VITOR - CNPJ: 
10.778.861/0001-59 / Doação de ali-
mentos e itens de higiene: Avenida 
Miguel Conejo, 20 - Freguesia do Ó.  

De segunda a sexta: das 8 às 20 ho-
ras, aos sábados: 8 às 16 horas, aos 
domingos: 9 às 13 horas - www.bit.
ly/znsolidaria - Vaquinha Virtual.

ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO 
JAR DIM CACHOEIRA - recebe 
doações de alimentos não-perecí-
veis, produtos de higiene e limpeza - 
Para mais informações: (11) 99219-
8928 - Luana Mila. 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
DA PIEDADE / COMUNIDADE 
SANTA CRUZ - Avenida Cel. Se-
zefredo Fagundes, 6.500, recebe to-
dos os tipos de doações diariamente. 
Para mais informações: (66) 9 9680-
2795 - Padre Luís Isidoro Molento.

PARÓQUIA SÃO DOMINGOS 
SÁVIO - está recebendo doações 
em alimentos e produtos de higie-
ne. As doações devem ser entregues 
na Rua Donato Luongo 196 - Vila 
Aurora. Segunda 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.

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO - 
localizada na Rua Imbiras, 220 - Vila 
Mazzei, recebe doações de alimentos 
e produtos de higiene de terça a sex-
ta: das 8 às 12 horas e das 13 às 18 
horas. - Sábado das 8 às 12 horas - 
13 às 17 horas - Doações em alimen-
tos e produtos de higiene - Para mais 
informações: (11) 2203-6205 - Padre 
Maykom Sammuel Alves Florêncio.

INSTITUTO RESGATANDO 
VIDAS - está recebendo doações 

em alimentos e produtos de higiene.   
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 MISERICÓRDIA DE SÃO 
PAULO - necessita de equipamento 
de proteção individual, como: luvas ci-
rúrgicas tamanho médio, máscaras, 
aventais, capinhas plásticas de chuva, 
etc. Entregar na Fundação Arnaldo 
Vieira de Carvalho - FAVC: Rua Dona 
Veridiana, 55, 6º andar - Santa Cecília. 
Aos cuidados do Coronel Arruda, VP 
do Conselho. Telefone: (11) 2176-7000 
- Site: www.santacasasp.org.br/portal/
site. Alguns fornecedores no Mercado 
Livre fazem entrega rápida. 

AJUDE O ARSENAL DA ESPE-
RANÇA - Precisam de alimentos, 
mantimentos, material de limpe-
za e higiene e roupas. Aceitam doa-
ções em dinheiro. Atendem mais de 
1.000 moradores de rua. Telefone: 
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.

1. A partir do dia 1º de julho os 
clubes de futebol de São Paulo po-
derão retornar aos treinamentos. 
O governador João Doria liberou 
e impôs um protocolo de seguran-
ça que prevê testagem periódica 
de atletas e demais profissionais 
e medidas de distanciamento du-
rante atividades individuais, po-
rém ainda não há data previs-
ta para o retorno de competições 
oficiais. O protocolo sanitário e de 
segurança foi submetido à análi-
se e aprovado por especialistas do 
Centro de Contingência do coro-
navírus do Estado.


2. Já no Rio de janeiro na última 
quarta-feira (17) o Sindicato dos 
Atletas de Futebol do Estado do 
Rio de Janeiro emitiu uma nota 
se posicionando contra o retorno 
imediato do Campeonato Carioca. 
De acordo com o Saferj, a libera-
ção dos treinos presenciais é re-
cente e não teria tido tempo há-
bil para preparação dos jogadores 
antes das partidas oficiais. Ainda 
que seja contra o retorno imedia-
to, o sindicato sempre foi favorá-
vel à volta, mas desde que haja a 
autorização dos órgãos de saúde 
e do Governo do Rio de Janeiro. 
O estado do Rio de Janeiro é um 
dos epicentros da pandemia do 
coronavírus no Brasil, registran-
do quase 90 mil casos da doença e 
mais de 8 mil mortes.


3. Há um ano Marta se torna-
va a maior artilheira de todas as 
Copas do Mundo, tanto na mas-
culina quanto na feminina, ao fa-
zer o gol que deu a vitória para 
a Seleção Brasileira de Futebol 
Feminino, na partida contra a 
Itália. No dia 18 de junho de 
2019 Marta alcançou a marca de 
17 gols em Mundiais, superan-
do o recorde do alemão Miroslav 
Klose, que fez 16 gols em Copas 

ao longo de sua carreira. A brasi-
leira também é a única jogadora, 
entre homens e mulheres, a mar-
car em cinco Mundiais.


4. A terceira aula do projeto 
Movimente-se, plataforma on-li-
ne de atividade física para pes-
soas com deficiência e desenvol-
vida pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), está no ar des-
de a última segunda-feira, 15, 
com novidades que vão além dos 
exercícios executados pelos prati-
cantes. A partir de agora, os pra-
ticantes das aulas também terão 
à disposição Gifs e filtros perso-
nalizados no Instagram para po-
derem compartilhar suas ativida-
des. Para ter acesso, os usuários 
precisam seguir a página oficial 
do CPB: @ocpboficial. Em rela-
ção aos Gifs, basta digitar a pa-
lavra “paralímpico” na seção de 
Gifs dos stories do Instagram 
para ter acesso a quatro anima-
ções exclusivas para ilustrar o 
conteúdo compartilhado com a 
atividade física. As aulas também 

estão disponíveis no canal do 
Cômite Paralímpico Brasilei-
ro no Youtube https://www. 
youtube.com/user/cpboficial.


Serviço de Utilidade Pú bli ca - 
Secr. Municipal de Es portes, 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: Alexandre Gondim

Circuito Brasil Loterias Caixa de Atletismo, Halterofilismo e Natação - Regional 
Norte-Nordeste, realizado em Recife-PE entre os dias 13 a 15 de março

APTO Em 
SANTANA
73m2 áú, 2 dorm c/ arms, sala, coz,  
2 banhs, a.s., despensa, 1 vaga fixa/
livre, Doc. Ok. R. Voluntários da Pátria 
esquina c/ R. Alfredo Guedes. A 200m do 
Metrô Santana. R$ 340.000,00 / IPTU 
+ cond. R$ 620,00. Direto c/ proprietário

11 94499-1962 c/ Reinaldo

AlugO SAlA
80m2 com banheiros,  

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

98111-8525

Caixa começou a operar linha de crédito giro caixa Pronampe
Desde a última terça-feira 

(16), a CAIXA começou a operar 
a linha de crédito do Programa 
de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe). Criada para auxi-
liar as micro e pequenas empre-
sas durante a crise do novo co-
ronavírus, a nova linha oferece 
empréstimos de até 30%, da re-
ceita anual registrada em 2019.   

As contratações devem ser 
realizadas em até três meses a 
partir de 18 de maio, data de pu-
blicação da Lei nº 13.999/2020, 
podendo o prazo ser prorrogado 

por mais três meses. Pela regra 
do programa, 80% dos recur-
sos serão destinados a empresas 
com faturamento anual de até 
R$ 360 mil, e 20% para empre-
sas com faturamento anual en-
tre R$360 mil e R$ 4,8 milhões.

Como solicitar

Para contratar o financia-
mento, os clientes devem aces-
sar o site da CAIXA, no ende-
reço http://www.caixa.gov.br/
pronampe, preencher o formu-
lário de interesse ao crédito e 

um gerente da região entrará 
em contato por telefone, para 
ofertar o pacote de soluções fi-
nanceiras do banco. Caso prefi-
ram, os clientes também podem 
fazer a solicitação diretamente 
nas agências da CAIXA.

A CAIXA iniciará o atendi-
mento pelas empresas optantes 
pelo Simples. Em seguida, se-
rão atendidas as empresas não 
optantes e, logo após, será a vez 
dos microempreendedores indi-
viduais (MEI), conforme a dis-
ponibilização dos dados pela 
Receita Federal.

Opções para escolher a possível data da prova 
no Enem estará disponível a partir deste sábado

O Inep divulgou quais se-
riam as possíveis datas para a 
realização da prova do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), inicialmente a prova 
seria aplicada nos dias 1º e 8 de 
novembro de 2020. Porém, com 
a pandemia da covid-19, as pro-
vas terão novas datas.

Haverá uma consulta que 
ocorrerá por meio da Página do 
Participante, no site do Enem, 
entre 20 e 30 de junho, os inscri-
tos poderão escolher entre três 
possíveis novas datas: 6 e 13 de 
dezembro de 2020, 10 e 17 de 

janeiro de 2021, ou 2 e 9 de maio 
de 2021. Essas datas correspon-
dem a um adiamento de 30, 60 e 
180 dias.

Os estudantes que realiza-
rão o Enem Digital, também po-
derão votar pelo adiamento da 
modalidade no mesmo período 
que os outros candidatos. As op-
ções de data são: 10 e 17 de ja-
neiro de 2021, 24 e 31 de janei-
ro de 2021, ou 16 e 23 de maio de 
2021. Lembrando que essa será a 
primeira edição do Enem Digital. 
Para mais informações acesse: 
https://enem.inep.gov.br/

Foto: Reprodução

A partir do dia 20 de junho, estarão 
disponíveis as datas para a escolha 

da aplicação do Enem

Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha realiza 
limpeza ao redor do cemitério Cachoeirinha

A Subprefeitura Casa Verde/
Cachoeirinha a limpeza de 18 
mil metros ao redor do cemité-
rio Cachoeirinha. A ação abran-
geu as extensões das avenidas 
Deputado Emílio Carlos e João 
Marcelino Branco. 

“Nossa equipe está traba-
lhando, diariamente para que 
a zeladoria do bairro se mante-
nha em dia, mesmo com tudo 
o que está acontecendo, nos-
sa preocupação com o bairro 
se mantém dia após dia”, dis-
se o subprefeito Marcelo Del 
Bosco. 

A limpeza dos arredores 
do cemitério é mais uma das 
muitas ações de zeladoria da 
Subprefeitura Casa Verde/
Ca choeirinha.

Foto: Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha

Mais de 10 mil metros foram limpos nos arredores

RIONEGRO E SOLIMÕES 
apresentam o seu “Arraiá”, com 
transmissão ao vivo celebran-
do o período de festa junina no 
canal oficial da dupla. A festan-
ça acontece neste sábado (20) 
às 17 horas, pelo canal: www.
youtube.com/rnegroesolimoes. 
Nesta guinada dada no mercado 
da música, muitos artistas apos-
tam nas transmissões ao vivo 
para levar um pouco de diversão 
e entretenimento ao público. E, 
é realmente neste caminho que 
seguirá o “Arraiá de Rionegro e 
Solimões”. É claro que também 
terá um tempero fundamental - 
a ação será em prol de doações. 

Depois do sucesso da primeira 
transmissão online, feita no dia 
do seu aniversário, BELO anun-
ciou o primeiro “Arraiá do Belo”. 
O show online acontece no próxi-
mo dia 20 de junho, às 15 horas,  

 
 
 
 
 

pelo canal do YouTube do cantor  
https://www.youtube.com/channel 
UCPXRjnOGTfOOd5ns-j6Hp0A.

A Live “Baile do Simonal”, co-
mandada pelos irmãos SI MO-
NINHA e MAX DE CASTRO, 
arrecada doações para o comba-
te à proliferação da covid-19, no 
Retiro dos Artistas, cujos mora-
dores fazem parte do grupo de 
risco. O show, que acontece nes-
te sábado (20), a partir das 18 ho-
ras, em canal no YouTube do pa-
trocinador BTG Pactual, revisita 

o repertório do lendário popstar 
da música negra brasileira, com 
interpretações de Erasmo Carlos, 
Alcione, Seu Jor ge e Rogério 
Flausino. A iniciativa é uma pro-
dução da S de Samba, Chantily 
Produções e Sanseverino Ad vo-
gados Asso ciados.

Nessa sexta-feira (19), o Música 
na Band Live exibe um show ex-
clusivo de AMADO BATISTA, a 
partir das 22h45. No repertório es-
tarão grandes sucessos que marca-
ram os 45 anos de carreira do can-
tor, como “Princesa”, “Secretária”, 
“Chan ce”, “Separação”, “Golpe 
Fatal”, “Folha Seca”, “Larga Tudo 
e Vem Correndo”, “Da Porta Pra 
Fora”, entre outros. Com apresen-
tação de Larissa Erthal e Marcelo 
Café. O público também pode 
acompanhar a transmissão pela 
Band FM.

Fotos: Divulgação

Fique atento aos sete sinais da dislexia 
de acordo com o Instituto ABCD

A dislexia é um transtorno 
específico de aprendizagem, que 
afeta habilidades básicas de leitu-
ra e linguagem. “Seus sintomas, 
geralmente afetam o desempenho 
acadêmico dos alunos e não exis-
te nenhuma outra alteração que 
justifique as dificuldades observa-
das. Ela afeta, principalmente, o 
processo de alfabetização”, expli-
ca Juliana Amorina, diretora-pre-
sidente do Instituto ABCD, orga-
nização sem fins lucrativos que 
trabalha desde 2009, para melho-
rar a vida de pessoas com dislexia. 

O instituto, que oferece o 
aplicativo EduEdu, gratuitamen-
te para reforço escolar, listou 7 
sinais que devem ser observados 
no comportamento das crianças:

1- Dificuldade em apren-
der o alfabeto: a criança com 

dislexia pode ter dificuldade em 
lembrar da ordem alfabética e 
do som de cada letra. Por isso, 
é importante uma prática mais 
sequencial e diária;
2- Dificuldade para nome-
ar palavras simples: palavras 
que são muito usadas no dia a 
dia, mas que a criança encontra 
dificuldades para lembrar, usan-
do frequentemente as palavras 
“coisa”, “isso” e “aquilo”;

3- Dificuldade na leitura: o 
aluno com dislexia, normalmen-
te possui uma dificuldade para a 
leitura, fazendo de forma mais 
lenta, com erros de fluência e 
entonação; 
4- Dificuldade de escrita: a 
criança com dislexia encontra 
dificuldades para escrever, in-
cluindo erros ortográficos e/ou 
letras na ordem errada;
5- Dificuldade nas habilida-
des matemáticas: o aluno com 
dislexia enfrenta dificuldades 
para decorar e nomear informa-
ções numéricas, como a tabuada;
6- Trocar os sons na pala-
vra (popica/pipoca), ou confun-
dir palavras semelhantes 
(umidade/humanidade);
7- Dificuldade na produção 
de textos, com velocidade abai-
xo do esperado pela escolaridade.

Foto: Divulgação

Aplicativo EduEdu, oferece reforço 
escolar gratuitamente

AlugA-SE
SOBRADO
Avenida Águas de São Pedro, 240, 
p/ fins comerciais, 3 ds, 2 salas, 
180m2 c/ propr. Dr. Mário

99838-9368 / 2950-6426

Avenida Imirim, 375 - DiSK ENTREgA - 
Tel: 96869-3751 entregas até 2,5 km sem taxa

ÁguA MiNERAl ViTÓRiA


