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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

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

ComuniCado

RASPAGEM 
DE TACOS

3942-3939 
99735-1517

O melhor acabamento da ZN

LIVE - Professora de Arquitetura 
da UNIP premiada internacional-
mente conta em live a formação da 
Avenida Paulista. Conhecer a histó-
ria da criação da Avenida Paulista, 
quem não gostaria? A avenida, com 
suas edificações, é marcante. Quem 
por lá já passou não esquece jamais. 
Pensando em contar como ocorreu 
sua formação arquitetônica, as re-
des sociais oficiais da UNIP promo-
verão no próximo dia 5, às 15 horas, 
a live “Temporalidades arquitetôni-
cas na avenida Paulista”.Não per-
ca. É só acessar: https://www.youtu-
be.com/user/UNIPOficial - https://
www.linkedin.com/school/unip/ - ht-
tps://www.facebook.com/UNIPoficial

BOLSA SOCIAL DA FECAP - 
a Fundação Escola de Comércio 
Álvares Penteado (FECAP) está 
com inscrições abertas para a tercei-
ra chamada da Bolsa Social FECAP, 
uma grande oportunidade de es-
tudar para que alunos com poucas 
condições financeiras possam estu-
dar em Instituição tradicional de 
ensino, fundada em 1902. Serão ofe-
recidas 20 bolsas de estudo, por tur-
no e curso, a partir do 1º semestre 
de 2021. As inscrições acontecem 
de 23 de fevereiro a 05 de março. 
O resultado da seleção está previs-
to para ser publicado em 08 de mar-
ço, e os candidatos aprovados de-
vem realizar a matrícula até 15 de 
março. Confira o regulamento que 
consta em: https://www.fecap.br/
bolsas-parcelamentos/

PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
DA PIEDADE / COMUNIDADE 
SANTA CRUZ - localizada na 
Avenida Cel. Sezefredo Fagundes, 
6.500 recebe doações todos os dias 

da semana. A paróquia tem cerca 
de 100 famílias assistidas que es-
tão recebendo as cestas básicas. 
Para mais informações: (66) 9 9680-
2795 - Padre Luís Isidoro Molento. 
Facebook: https://www.facebook.
com/pnsenhorapiedade15

BASÍLICA DE SANT’ANA - 
Pre cisamos de alimentos que con-
tém em uma cesta básica: Arroz, 
Feijão, Açúcar, Sal, Óleo, Macarrão, 
Molho, Café, Bolacha, Leite, Fari-
nha de trigo. Procurar por: Padre 
Beto, Lourdes ou Flávia - Endereço: 
Rua Voluntários da Pátria, 2060 
- Santana - Telefone: 2281-9085 
- (En tregas em qualquer horário, 
pois temos a secretaria aberta e 
também o segurança que fica 24 ho-
ras - então pode entregar para qual-
quer funcionário)

COMO LIDAR COM A AN SIE-
DADE CAUSADA PELA PAN-
DEMIA: SETE AJUDAS PRÁ-
TICAS DO SITE JW.ORG 
- A pandemia de Covid-19 abalou 
o mundo de uma forma nunca an-
tes vista e afetou muito o bem-es-
tar emocional das pessoas em vá-
rios países. A ameaça de contrair e 
transmitir um vírus que pode ma-
tar, bem como a ansiedade e o iso-
lamento social tiveram um profun-
do impacto em pessoas de diferentes 
formações. Para ajudar as pesso-
as a lidar com essa situação, o site 
oficial das Testemunhas de Jeová, 
jw.org, apresenta o vídeo Epidemias 
- O que você pode fazer?. Essa ani-
mação de três minutos fornece aju-
da prática, emocional e espiri tual 
para as famílias enfrentarem os 
efeitos da pandemia. Acesse: https://
www.jw.org/pt/ensinos-biblicos/

paz-felicidade/epidemias-o-que-fa-
zer-quadro-branco/ 

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA - informa que não está re-
alizando reuniões presenciais com 
a comunidade desde março de 
2020, devido aos riscos inerentes 
à Covid-19. Porém, seu presiden-
te Vicente D’Errico Netto e sua di-
retoria continuam à disposição de 
demandas que se façam necessá-
rias, tanto junto as Polícias Civil e 
Militar, como em relação as demais 
autoridades regionais. Para entrar 
em contato basta acessar http://
www.ssp.sp.gov.br/conseg/ ou ligar 
para a coordenadoria dos Consegs 
pelo tel: (11) 3291-6869/ 6598.

ESCOLA DE EDUCAÇÃO IN-
FANTIL LAR ANJO GABRIEL 
- está com matrículas abertas para 
o ano de 2021. A escola funciona de 
maneira gratuita, mediante levan-
tamento socioeconômico para doa-
ção das vagas. O horário de atendi-
mento é das 8h30 às 11 horas e das 
13h30 às 15h30, de segunda a sex-
ta-feira e as vagas são oferecidas 
para crianças de 4 anos de idade. 
Endereço: Rua Conselheiro Moreira 
de Barros, 497 em Santana. 

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. Neste domingo (7), às 18 horas, 
acontecerá o jogo de volta da Copa 
do Brasil, no Allianz Parque, em 
São Paulo. Por ter vencido o 
Grêmio por 1 a 0 na Arena, em 
Porto Alegre, o Verdão tem a van-
tagem de poder empatar para ga-
rantir o título de Campeão da 
Copa do Brasil. O Grêmio pode le-
var a decisão para os pênaltis com 
qualquer vitória por um gol de di-
ferença. Se superar o Verdão aci-
ma de dois gols, leva o hexa. O 
árbitro Bruno Arleu de Araújo, 
da Fifa, apitará a decisão, os as-
sistentes serão Kléber Lucio Gil 
(Fifa-SC) e Bruno Raphael Pires 
(Fifa-GO). Igor Junio Benevenuto 
de Oliveira (MG) será o responsá-
vel pelo VAR.


2. Na última quarta-feira (3), 
Corinthians e Palmeiras se en-
frentaram pela segunda rodada 
do Campeonato Paulista, na Neo 
Química Arena. O primeiro tem-
po ficou marcado por uma tem-
pestade muito forte em Itaquera. 
Aos quatro minutos, o meia 
Lucas Lima abriu o placar para o 
Palmeiras, com o jogo bem equi-
librado, o Palmeiras num contra
-ataque ampliou o placar aos 25 
minutos com o atacante Gabriel 
Silva, que marcou seu primei-
ro gol com a camisa alviverde. 
O Corinthians, que insistiu pelo 
lado esquerdo e teve chance e di-
minuiu com o atacante Mateus 

Vital aos 35 minutos. Logo no co-
meço do segundo tempo o ata-
cante Rodrigo Varanda empa-
tou a partida e também marcou 
seu primeiro gol com a camisa 
alvinegra. Aos sete minutos, o 
Palmeiras teve o gol do atacante 
Willian anulado por impedimen-
to. Após esse lance o jogo não teve 
intensidade e no fim houve o em-
pate. O primeiro Dérbi da tempo-
rada 2021 terminou empatado, o 
Palmeiras preferiu poupar os titu-
lares para o jogo de domingo con-
tra o Grêmio. Um fato histórico 
no Paulistão é que a Edina Alves 
Batista, árbitra do clássico, foi a 
primeira mulher a comandar um 
Dérbi. E outra mulher também 
participou da equipe de arbitra-
gem: a auxiliar Neuza Inês Back.


3. Pela segunda rodada do Cam-
peonato Paulista, o Santos en-
frentou a Ferroviária na Vila 
Belmiro. O Santos marcou aos 29 
minutos com o zagueiro Sabino, 
que subiu sozinho na área após 
cobrança de falta e cabeceou 
para abrir o placar. No segun-
do tempo, a Ferroviária fez algu-
mas mudanças no time e melho-
rou bastante. Aos 20 minutos, o 
atacante Felipe Mar ques empa-
tou a partida depois de um pas-
se de letra, do meia Renato Cajá. 
A Ferroviária quase virou o jogo 
em chute de Rogério, mas o jogo 
terminou empatado.


4. O São Paulo enfrentou a Inter 
de Limeira, no estádio Major 
Levy Sobrinho, em Limeira, pela 
segunda rodada do Campeonato 
Paulista, na última quarta-feira 
(3). Aos quatro minutos o meia 
Gabriel Sara abriu o placar para 
o Tricolor. Na segunda etapa, o 
São Paulo foi pra cima do Inter 
de Limeira e aos 16 minutos o 
atacante Pablo Marcou o segun-
do gol do Tricolor. Após alguns 
minutos, houve dificuldade em 
conseguir criar boas chances. A 
Inter de Limeira tentou acele-
rar a partida. Aos 15 minutos, 
Tiago Volpi fez a primeira defesa 
no jogo. Aos 30 o São Paulo mar-
cou novamente com Luciano, 
entretanto, o bandeirinha mar-
cou impedimento do atacante 
mas, após uso do VAR, arbitra-
gem valida o lance. Aos 44 minu-
tos, o árbitro deu pênalti para o 
São Paulo e cartão amarelo para 
o zagueiro Thalisson Kelven por 
pênalti em Igor Vinicius. Rojas 
foi para a cobrança e fez o quar-
to. Foi a primeira vitória do São 
Paulo sob o comando de Hernán 
Crespo no Paulistão.


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: Lucas Figueiredo/CBF Foto: Divulgação

 Taça da Copa do Brasil. Decisão entre 
Grêmio x Palmeiras no Allianz Parque

Jogadores comemorando o quarto gol 
do São Paulo contra a Inter de Limeira

“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.

3ª rodada
Campeonato Paulista 2021

 Dia Hora Equipes L o c a l

6/3 16h30 Inter de Limeira x Novorizontino Major Levy Sobrinho
6/3 19h São Paulo x Santos Morumbi 
7/3 11h Corinthians x Ponte Preta Neo Química Arena 
7/3 11h Ituano x Mirassol Novelli Júnior           
7/3 15h Guarani x Bragantino Brinco de Ouro
8/3 19h Ferroviária x Botafogo-SP Fonte Luminosa 
8/3 19h Santo André x São Caetano Canindé  
17/3 19h São Bento x Palmeiras Walter Ribeiro

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento 
de VANDERLEI NOVAIS DE 
OLIVEIRA, portador da CTPS.: 
32860-0262/SP, em nosso es-
critório ou estabelecimento no 
prazo de 3 dias úteis. O seu não 
comparecimento caracterizará o 
Abandono de Emprego, confor-
me o artigo 482, letra “I” da CLT.

São Paulo, 5 de março de 2021 
Empresa: Linercon Construção e Incorporação- LTDA

2 dorm, d.empr, 2 banh, sl. de festa, quadra, playground, 1 vaga 
estac. Pacote 2.000,00 - Nilza 2979-4620/Cel.99984-2602

Alugo Apto Metrô SAntAnA

2 dorm, sl. festa, playground, quadras, churrasq, academia, 1 vaga 
estac. Aluguel 1.100,00 - Nilza 2979-4620  Cel.99984-2602

Alugo Apto Metrô BráS

Aposentado, que resida no Lauzane 
Paulista. Entregar o currículo 

pessoalmente na Av. Guacá, 171.

TORNEIRO MECÂNICO / FERRAMENTEIRO

SENHORES LEITORES 
Atenção antes de contratar um serviço!

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

Calçada na Rua Daniel 
Rossi em Santana

“Gostaria de fazer uma re-
clamação referente a uma cal-
çada localizada na Rua Daniel 
Rossi, 68 edifício PRD. Em 
frente a entrada do edifício 
colocaram umas plantas obs-
truindo quem quer atraves-
sar a rua, gostaria de saber se 
isso, é ou não é regular!” João 
Batista 

Rua Teodoro Alba 
sem iluminação

“Caríssima Camila Alva-
ren ga e equipe de jornalistas, 
mais uma vez pedimos sua co-
laboração para nos ajudar a 
solucionar este problema que 
há aproximadamente duas se-
manas a Rua Teodoro Alba no 
Parque Mandaqui está par-
cialmente sem iluminação 
pública. 

Rua muito conhecida como 
ponto viciado em descar-
tes de lixos, entulhos, obje-
tos de grande porte, ladeada 
por dois grandes terrenos va-
zios onde são descartadas car-
caças de motocicletas nos dois 
terrenos. 

Diversos pedidos foram 
protocolados na ILUME sem 
retorno positivo. Na certeza 
de sua colaboração moradores 
das imediações agradecem.” 
Alfredo Amaral dos Santos

*Este é um espaço aberto ao leitor, 
sendo o teor dos textos de inteira 

responsabilidade de quem os assina. 
Os textos aqui publicados não  
expressam necessariamente a  

opinião de A Gazeta da Zona Norte.

Foto: cedida pelo leitor

Leitor questiona espaço para pedestres na Rua Daniel Rossi

Data é o resultado da luta das 
mulheres pela igualdade dos direitos

O Dia Internacional da Mu-
lher é lembrado com a discussão 
de temas como: índices de vio-
lência, Lei Maria da Penha e Lei 
do Feminicídio e diferença sala-
rial em comparação com homens 
no exercício da mesma fun-
ção. Em vários lugares do mun-
do, as mulheres não usufruem 
das mesmas condições que os 
homens em diversos aspectos, 
como: rendimento, formaliza-
ção e disponibilidade de horas 
para trabalhar. Considerando 
números do Brasil, em 2019, a 
diferença salarial aumentou e 
passou a ser de 47,24%, com ho-
mens ganhando em média R$ 
3.946 e, mulheres, R$2.680.

De acordo com a pesquisa 
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) as 
mulheres ganham menos do 
que os homens em todas as ocu-
pações selecionadas na pesqui-
sa, ganham em média, 20,5% 
menos que os homens no país. 

Segundo os dados de 2019, 
do Dieese, os homens ganham, 
em média, R$ 2.495, as mulhe-
res receberam R$ 1.958, rendi-
mento 22% menor. Base em da-
dos da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) 
Contínua, do IBGE, e inclui o 
trabalho formal e informal.

No ano de 2019 dados do úl-
timo Painel de Monitoramento 
da Política Judiciária Nacional 
de Enfrentamento à Violência 
Contra as Mulheres, do Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ), o Brasil terminou o ano 
de 2019 com mais de um mi-
lhão de processos de violência 
doméstica e 5,1 mil processos 
de feminicídio em tramitação 
na Justiça. Houve aumento de 
quase 10%, nos casos de vio-
lência doméstica, com o recebi-
mento de 563,7 mil novos pro-
cessos. Os casos de feminicídio, 
cresceram 5% em relação a 
2018. A quantidade de medidas 

protetivas concedidas também 
cresceu. Cerca de 70 mil medi-
das a mais do que em 2018, che-
gando a 403,6 mil em 2019 - au-
mento de 20%. Percentual de 
mulheres agredidas por ex-com-
panheiros subiu de 13% para 
37% entre 2011 e 2019.

Lei Maria da Penha

A violência contra a mulher 
sempre foi crime, só que antes 
da Lei Maria da Penha, a Lei 
era enquadrada no art. 129 do 
Código Penal “agredir alguém” 
sendo que essa agressão era 
para todos os sexos, sem par-
ticularizar a violência contra a 
mulher, com a Lei, a violência 
contra a mulher entrou em ou-
tro contexto, sendo definido o 
tipo de violência que a mulher 
sofre, como: física, moral, patri-
monial, psicológica e sexual.

A Lei Maria da Penha nº 
11.340 foi criada em 2006 com 
o objetivo de proteger a mu-
lher que é vítima de violência 
doméstica, criando as medidas 
protetivas para o afastamen-
to do agressor. Maria da Penha 
Maia Fernandes, a mulher que 
deu nome a Lei, era casada com 
Marco Antônio Heredia Viveros, 
que cometeu violência domésti-
ca enquanto ela dormia. Ela era 
casada há 23 anos e em 1983, 
o marido tentou assassiná-la 
duas vezes.  A vítima foi moti-
vada a denunciar o caso à Corte 
Interamericana de Direitos Hu-
manos, em 2002, já que o marido 
entrava com recurso e conseguia 
responder o processo em liber-
dade, e o Brasil foi obrigado a 
criar uma legislação mais rígida 
para casos de violência domésti-
ca, além da prisão do agressor.

Lei do Feminicídio

A Lei do Feminicídio nº 
13.104 trata diretamente das 

mulheres assassinadas ou das 
que foram vítimas de tentati-
va de assassinato, estabelecen-
do punições mais severas, en-
quanto o homicídio simples tem 
pena de 6 a 20 anos, no feminicí-
dio as penas vão de 12 a 30 anos. 
O feminicídio não deixa de ser 
assassinato, mas um assassina-
to que tem como vítima a mu-
lher, e é cometido pelo fato dela 
ser mulher, por questões de gê-
nero. As Leis Maria da Penha e 
Feminicídio são um complemen-
to uma da outra, podendo ser 
usadas para aumentar a pena 
do acusado. 

Como procurar ajuda?

A Lei é bastante dura, po-
rém é falha na sua aplicação, 
o que acontece é que ela não é 
cumprida na sua totalidade. A 
mulher agredida ou ameaçada 
deve procurar ajuda, pois sozi-
nha não consegue escapar do ci-
clo de violência, e deve procu-
rar os órgãos competentes que 
possam ajudar e são especiali-
zados em violência contra a mu-
lher como: Delegacia de Defesa 
da Mulher (DDM), Ministério 
Público, Defensoria, Centros de 
Atendimento à Mulher, ONGs 
que trabalham com a temática 
da violência e no número 180, 
especialmente para as mulheres 
vítimas de violência doméstica.

Outras mulheres podem aju-
dar, começando como não culpa-
bilizar a vítima, orientando-a a 
procurar ajuda, sendo solidária 
e sem ser preconceituosa.

Os agressores agem com re-
quinte de violência, para assim 
causar o maior dano possível, 
pois eles sabem que serão pu-
nidos, pois atualmente é difí-
cil não conhecer as leis, por isso 
agem com crueldade queren-
do não só agredir, mas também 
deixar uma marca de violência 
na vítima. 

Dia Internacional da Mulher

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital


