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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

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

VENDO CASA CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002

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

cercado, R$ 150 mil.

97747-1827

 Cobertas e fixas, d.e. c/ banh., 2 piscinas, ót. local. Cond. baixo. Troca por apto, terr./
casa de menor valor, pode ser na praia. R$ 380 mil. F: 96434-1097 / 99869-1702

Apto Av. SAntA InêS - 2 dormS + 2 vgS gAr.

Comunicamos à praça que foi extraviado 
da Empresa Jornalística Zona Norte Ltda,  
2 talões de cheques nº 5541 à 5560, e do 
5561 à 5580, 40 folhas, do Banco Bradesco 
- Agência 91, o banco enviou através do 
correio mas a empresa não recebeu, foram 
usadas 21 folhas, devolvidas por fraude, to-
dos sustados em 19/10/2020 e reiterado dia 
9/11/2020, conforme Boletim de Ocorrência 
registrado nº 1703757/2020, dia 10/11/2020.

Empresa Jornalística Zona Norte Ltda

ComuniCadoRASPAGEM 
DE TACOS

3942-3939 
99735-1517

O melhor acabamento da ZN

SENHORES LEITORES
Atenção antes de negociar  
ou contratar um serviço! 
Não é de nossa responsa-
bilidade o conteúdo dos 

anúncios publicados nem a 
idoneidade dos anunciantes

1. Em jogo atrasado pela 33ª ro-
dada do Campeonato Brasileiro, 
o Santos recebeu o Corinthians 
na Vila Belmiro, e o time visi-
tante foi para cima nos primei-
ros minutos. O Peixe tentou fa-
zer a sua parte, mas teve muita 
dificuldade em conseguir fina-
lizar. Aos 11 minutos, o Santos 
atacava pela esquerda, mas 
caiu a luz no estádio, jogo para-
do por conta da queda de ener-
gia. Após 16 minutos de parada, 
a energia voltou ao estádio. Aos 
38 minutos, aconteceu a primei-
ra chance do Santos em uma 
cabeçada de Luiz Felipe defen-
dida por Cássio. Antes da que-
da de energia, o clássico deu 
indícios de que seria movimen-
tado, entretanto a situação foi 
bem diferente depois da volta 
da energia, pouca emoção e fal-
ta de criatividade em ambos os 
lados. Por conta da paralisação 
o primeiro tempo foi até aos 64 
minutos. No segundo tempo, o 
Santos voltou com toda vontade 
de ganhar o jogo deu trabalho 
ao goleiro do Corinthians.  Aos 
nove minutos Soteldo arriscou 
de fora da área, Cássio fez boa 
defesa, mas, no rebote, Marinho 
cruzou para Marcos Leonardo 
abrir o placar. O Timão não con-
seguiu reagir, e o Peixe esteve 
muito mais perto de ampliar o 
placar.  O Santos foi aos 53 pon-
tos, subiu para a oitava coloca-
ção, o Corinthians, estacionou 
nos 49 pontos, em décimo.


2. O Coritiba recebeu o Pal meiras 
no Couto Pereira, na noite desta 
quarta-feira (17), em jogo atrasa-
do da 35ª rodada. O Coxa só cum-
priu tabela, pois, já está rebaixa-
do para a Série B do Campeonato 
Brasileiro. No primeiro tempo 
houve muitos erros nas trocas de 

passes pouca empolgação, mas 
com ambas as equipes criando 
oportunidades de gol. Aos 33 mi-
nutos, Lucas Esteves recebeu na 
esquerda, cruzou rasteiro, Lucas 
Lima furou e a bola sobrou para 
Gabriel Menino, que chutou ras-
teiro e abriu o placar, mas a ar-
bitragem marcou impedimento 
de Esteves. Na segunda etapa o 
Verdão tentou melhorar e partir 
para o ataque, mas mudou a es-
tratégia de jogo antes dos 20 mi-
nutos, pois, Kuscevic foi expulso 
após lance com Osman e deixou 
a equipe com um jogador a me-
nos. O Coritiba cresceu e che-
gou ao gol aos 42, com Jonathan, 
aproveitando vacilo de Patrick 
de Paula e finalizando. A vitó-
ria leva o Coritiba aos 31 pontos, 
ainda na penúltima colocação. O 
Palmeiras permanece com 56, 
em sexto lugar.


3. Em jogo válido pela 34ª roda-
da do Campeonato Brasileiro, 
São Paulo e Palmeiras se en-
frentam nesta sexta-feira (19), 
às 21h30 (horário de Brasília), 
no Estádio do Morumbi, em São 
Paulo-SP.



4. Na última segunda-feira (15), 
a delegação da Seleção Bra-
sileira Feminina se apresen-
tou, em Orlando, nos Estados 
Unidos, para início da prepara-
ção para o Torneio She Believes. 
O Brasil é um dos convidados da 
competição que também conta-
rá com as Seleções do Canadá, 
Argentina e as anfitriãs, os 
Estados Unidos. Os jogos serão 
disputados em período de Data 
FIFA, entre os dias 15 a 24 de 
fevereiro, no Exploria Stadium. 
Como parte do protocolo médi-
co, ao chegar na concentração a 
comissão técnica e as atletas re-
fizeram os exames de RT-PCR. 
Para detectar previamente pos-
síveis casos de Coronavírus, a 
delegação já realizou os testes 
de Swab Nasal dez e quatro dias 
antes da apresentação. Brasil 
enfrenta os Estados Unidos 
no domingo (21) às 17 horas e 
na quarta-feira (24) às 18 ho-
ras, enfrenta o Canadá, ambas 
as partidas serão no Exploria 
Stadium, em Orlando, EUA.


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.

Foto: Matheus Tagé/AT 

Marcos Leonardo comemora gol decisivo

“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.

37ª rodada
Campeonato Brasileiro 2020

 Dia Hora Equipes L o c a l

20/2 18h30 Coritiba x Ceará Couto Pereira
20/2 21h Fortaleza x Bahia Castelão
21/2 16h Flamengo x Internacional Maracanã 
21/2 16h Corinthians x Vasco Neo Química Arena
21/2 16h Sport x Atlético-MG Ilha do Retiro         
21/2 18h15 Santos x Fluminense Vila Belmiro  
21/2 18h15 Grêmio x Athletico-PR Arena do Grêmio 
21/2 20h30 Goiás x Bragantino Serrinha  
22/2 18h Palmeiras x Atlético-GO Allianz Parque 
22/2 20h Botafogo x São Paulo Nilton Santos

Cuidados para evitar contágio devem ser mantidos 
mesmo após a vacinação contra a Covid-19

A vacinação contra a Covid-19, 
voltada para a população idosa 
teve início na cidade de São Paulo 
no último dia 5, atendendo ao pú-
blico de 90 anos ou mais. Além 
dos idosos, já estavam no grupo 
prioritário para vacinação os pro-
fissionais de Saúde, indígenas e 
quilombolas. Atualmente, a vaci-
nação abrange idosos com 85 anos 
ou mais e no próximo dia 1º/3, 
está previsto o início do atendi-
mento aos idosos a partir dos 80 
anos para a vacinação.

Além desse grupo, a Secre-
taria Municipal da Saúde anun-
ciou a inclusão de diferentes 
profissionais no grupo prioritá-
rio para o recebimento da va-
cina contra a Covid-19. Porém, 
especialistas alertam que os cui-
dados para evitar o contágio de-
vem ser mantidos até o fim da 
pandemia, mesmo por aque-
les que já estão recebendo a 
imunização.

Principalmente os familia-
res de pessoas idosas, que em 
geral exigem maiores cuida-
dos, devem ficar atentos à pos-
síveis reações adversas após 
a dose da vacina, assim como 
a manutenção das medidas 
como: distanciamento social, 
higiene constante das mãos e 
uso de máscaras. Confira abai-
xo as principais recomenda-
ções elaboradas por Rosa Maria 
Bruno Marcucci e Lilian de 
Fatima Costa Faria, responsá-
veis pela Área Técnica de Saúde 
da Pessoa Idosa da Secretaria 
Municipal da Saúde:

Após receber a primei-
ra dose da vacina contra a 
Covid-19, quais os cuidados 
os idosos devem tomar?

Em relação à vacina, devem 
ser observadas possíveis reações 
adversas que podem ser leves, 

como dor local ou leve indispo-
sição. Caso ocorram sintomas 
mais importantes, como febre, 
urticária ou outros sintomas, o 
usuário deve procurar avalia-
ção médica. Em relação à pan-
demia, os cuidados para evitar a 
contaminação devem ser man-
tidos, como: distanciamento so-
cial, lavagem das mãos, uso de 
álcool gel e de máscara cobrin-
do boca e nariz. Esses cuidados 
precisam ser tomados mesmo 
após a segunda dose e até o fim 
da pandemia.

Há restrições alimentares pre-
vistas ou outras orientações?

Não.

A vacina é contraindicada 
para algum tipo de doença 
pré-existente?

Para pessoas que tenham 
tido ou que estejam em trata-
mento devido à Covid-19 a re-
comendação é que seja fei-
to um intervalo de quatro 
semanas após a alta médica 

para administração da vacina. 
Pessoas com histórico de aler-
gias, pessoas portadoras de do-
enças crônicas com morbidades 
ou em tratamento que compro-
meta a imunidade devem passar 
por avaliação médica, para libe-
ração da vacina.

Observa-se uma sensação 
de alegria e alívio entre os 
idosos vacinados e suas fa-
mílias. No entanto, o que 
se deve destacar entre os 
cuidados que precisam ser 
mantidos para prevenir a 
contaminação pelo novo 
Coronavírus?

Para evitar a contamina-
ção deve ser mantido o distan-
ciamento social, lavagem das 
mãos, uso de álcool gel frequen-
tes, uso de máscara cobrindo o 
nariz e boca, evitar tocar olhos, 
nariz e boca com as mãos não 
higienizadas. Esses cuidados 
precisam ser mantidos mesmo 
após a segunda dose e até o fim 
da pandemia.

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Vacinação contra  a Covid-19 traz esperança, mas exige 
manutenção das medidas para evitar a contaminação

SENHORES LEITORES Atenção antes de negociar!  
Não é de nossa responsabilidade o conteúdo dos anúncios 

publicados nem a idoneidade dos anunciantes

Obras da Linha 6-Laranja avançam com início do processo 
de desmonte de rocha na futura estação Freguesia do Ó
Na última quinta-feira (18), 

foi anunciado o início do processo 
de desmonte de rocha no canteiro 
da futura Estação Freguesia do 
Ó pela empresa Acciona, respon-
sável pela obra. O horário previs-
to é 16 horas e o procedimento 
exige interdição de vias próxi-
mas, além de avisos sonoros para 
alertar a população. A interdição 
tem duração curta, por volta de 
10 minutos, apenas o período ne-
cessário para o procedimento. 

Abaixo as ruas que terão 
seus fluxos momentaneamente 
alterados:
Sentido centro-bairro: a 

interrupção será na Avenida 
Santa Marina x Rua da Balsa, 
desviando o tráfego para a Ave-
nida Nossa senhora do Ó. O 
desvio seguirá o seguinte fluxo: 
Avenida Nossa Senhora do Ó > 
Rua Cajati > Rua Antônio Pires 
> Rua Ribeiro de Morais.
Sentido bairro-centro: A in-
terrupção será na Rua Bonifácio 
Cubas x Rua Ribeiro de Morais 
e o tráfego será represado na 
Rua Bonifácio Cubas.
*Logo após a realização do des-
monte de rocha, as vias serão 
normalizadas.

Para mais informações, a 

comunidade também pode en-
trar em contato com a Central 
de Atendimento da Linha Uni-
versidade - 0800 580 3172 - de 
segunda a sexta-feira das 8h30 
às 17h30.

A Linha 6-Laranja vai ligar 
a região de Brasilândia ao cen-
tro da cidade, com 15 estações. 
Esse é atualmente considerado 
o maior projeto de infraestrutu-
ra da América Latina, uma par-
ceria público privada (PPP) en-
tre o Governo de São Paulo e o 
Grupo ACCIONA da Espanha. 
A obra vai gerar mais de 9 mil 
empregos.

Falta de iluminação na Travessa Fialho 
D’Almeida prejudica moradores

Na última sema-
na, a moradora Loriane 
Ricci procurou a reda-
ção da AGZN para rela-
tar a falta de ilumina-
ção na Travessa Fialho 
D’Almeida, no bairro Tu-
curuvi. Segundo a mora-
dora, desde o último dia 
5 de fevereiro, pelo me-
nos nove protocolos já fo-
ram registrados junto à 
Prefeitura solicitando o 
reparo, porém até o en-
cerramento desta edição 
(última quinta-feira - 18), 
a via continuava sem sua 
devida iluminação.

Foto: cedida pelo leitor

Travessa Fialho D’Almeida está há semanas sem iluminação

Tucuruvi

Transportar crianças na garupa da 
bicicleta há risco de graves acidentes

Um momento de lazer, que 
pode terminar em situação gra-
ve: transportar crianças na ga-
rupa da bicicleta traz riscos de 
sérios acidentes, como o ocor-
rido na cidade de Brusque, em 
Santa Catarina, neste mês. Uma 
menina de sete anos ficou ferida 
ao prender o pé no aro traseiro 
da bicicleta, enquanto passea-
va na garupa. Ela foi socorrida 
pelo Corpo de Bombeiros com 
suspeita de fratura no tornoze-
lo direito e escoriação no coto-
velo esquerdo.

Acidentes deste tipo podem 
provocar ferimentos graves e 
até amputações, sobretudo se a 
criança estiver com os pés des-
calços, salienta o presidente da 
ABTPé (Associação Brasileira 
de Medicina e Cirurgia do Tor-
nozelo e Pé), dr. José Antônio 
Veiga Sanhudo.

“Os ferimentos causados po-
dem ser de gravidade variável, 
desde uma escoriação até le-
sões mais graves com exposição 
de tecidos profundos, fraturas e 
amputações”, fala o médico.

Nas chamadas lesões de par-
tes moles (grupo de tecidos lo-
calizados entre a epiderme e o 

osso, ou seja, tendões, ligamen-
tos e músculos), as mais fre-
quentes são as escoriações e la-
cerações, com perda parcial da 
cobertura cutânea. Geralmente, 
elas ocorrem ao nível do torno-
zelo, calcanhar e dorso do pé. 
“Já quando o acidente causa fra-
tura, as partes mais acometi-
das são os ossos da tíbia e fíbula 
(ossos do tornozelo e perna), os 
metatarsianos (ossos do “peito” 
do pé) e as falanges, que são os 

ossos dos dedos do pé”, explica o 
especialista.

Para que o passeio possa ser 
realizado de maneira mais segu-
ra, o ideal é colocar uma prote-
ção plástica no aro da bicicleta e 
na correia. Além disso, as crian-
ças devem estar sempre calçan-
do sapatos fechados ao realizar 
esses passeios. 

Outra medida importante, 
ressalta o médico, é a instala-
ção de uma cadeirinha adequa-
da ao tamanho e peso da crian-
ça que será transportada, uma 
vez que a maioria desses itens 
já vem com uma área apropria-
da para proteção das extremida-
des inferiores.

“Com a bicicleta ganhan-
do cada vez mais adeptos, é im-
portante que sejam feitas cam-
panhas de esclarecimento para 
conscientização do transporte 
seguro de crianças na garupa, 
bem como exigir a obrigatorie-
dade da colocação de protetores 
nos aros, pois, como já mencio-
namos, há riscos de acidentes 
graves e que podem deixar se-
quelas definitivas na criança 
e no condutor”, conclui o dr. 
Sanhudo.

Foto: Divulgação

Contato com o aro pode ocasionar 
perda de pele, fraturas e até 
amputações, alerta ABTPé

A Família e Funcionárias de O Signo Lotérico comunicam 
o falecimento ocorrido em 16/02/2021 de seu fundador

e convidam para missa de 7º dia a ser celebrada no 
dia 22/02/2021 às 19h30 na Igreja de Santa Teresinha, 

Praça Domingos Correia da Cruz, 140 - Santa Teresinha.

Vito Nicola Vernucci


