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- Imóveis

Jornalista Lúcia Leme morre em
decorrência de Câncer de Pulmão
1. A jogadora de futebol Letícia
Santos vinha sendo bastante utilizada pela treinadora da Seleção Brasileira, Pia
Sundhage. Sua primeira passagem pela seleção principal foi
em 2017 e de lá para cá foram
diversas participações, entre
elas na Copa do Mundo 2019,
realizada na França. A lateraldireita sofreu um trauma rotacional na região do joelho direito, ocasionando uma ruptura do
ligamento cruzado anterior. A
previsão de retorno era de seis a
sete meses com necessidade de
cirurgia. Por isso, o tempo de recuperação era curto demais até
os jogos de Tóquio, inicialmente marcados para julho de 2020.

2. A Fórmula 1 está de volta,
após dois meses, e começa com a
pré-temporada nesta sexta-feira
(12), e será realizada no circuito do Bahrein, que também será
palco da corrida de abertura no
dia 28 de março.

3. No torneio quatro estrelas
do Circuito Mundial de Vôlei de
Praia 2021, no Qatar, a quartafeira (10), teve a disputa de jogos válidos pela fase de grupos,
repescagem e oitavas de final
nos dois gêneros. E o Brasil segue com três duplas na disputa do Katara Beach Volleyball
Cup, em Doha (QAT). Ao final
da rodada Ana Patrícia/Rebecca
(MG/CE), Ágatha/Duda (PR/
SE) e Evandro/Guto (RJ)
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São Paulo recebeu o Brasília e venceu por 92 a 46 no NBB

garantiram um lugar nas quartas de final.

4. Na última quarta-feira (10),
o São Paulo recebeu o Brasília,
para a realização da 27ª rodada
do NBB, no Ginásio Dr. Antonio
Leme Nunes Galvão, Ginásio do
Morumbi. Buscando retomar a
boa fase na competição, o São
Paulo dominou a partida e venceu o Brasília por 92 a 46 e voltou a vencer no NBB. A equipe
de Brasília amargou a 21ª derrota na competição.

5. O Governo do Estado de São
Paulo anunciou na última quinta-feira (11), que o Campeonato
Paulista será suspenso por duas
semanas, a partir do dia 15 a 30
de março. O Governo Estadual
anunciou a Fase Emergencial

Campeonato Paulista 2021
4ª rodada
Dia

Hora

Equipes

13/3
13/3
13/3
13/3
14/3
14/3
14/3
15/3

16h30
16h30
19h
19h
16h
19h
19h
19h

Guarani x São Bento
Novorizontino x São Paulo
Botafogo-SP x Ponte Preta
Santos x Ituano
Palmeiras x Ferroviária
Bragantino x Santo André
São Caetano x Corinthians
Mirassol x Inter de Limeira

“DEPRESSÃO EM TEMPOS
DE PANDEMIA”- é tema de
evento na Canção Nova. Com palestras do Cardiologista dr. Roque
Savioli e da Nutricionistadra.
Gisela Savioli, o Kairós “A cura
da Depressão” acontece neste
domingo (14/3) na Canção Nova,
em Cachoeira Paulista, e trabalhará um problema enfrentado
por milhares de pessoas na atualidade: “Depressão em tempos de
pandemia”. Um levantamento
do Conselho Federal de Farmácia
(CFF) aponta o aumento expressivo nas vendas de antidepressivos e estabilizadores de humor
durante a pandemia. Por causa das restrições impostas pela
Covid-19, o evento não terá público. Entretanto, toda a programação, disponível no link https://
eventos.cancaonova.com/edicao/
kairos-cura-da-depressao-5/,
será transmitida on-line e
pelo Sistema Canção Nova de
Comunicação, a partir das 8h20,
com Adoração ao Santíssimo
Sacramento, conduzida pelo
diácono Nelsinho Corrêa, da
Canção Nova. O encerramento
será com a missa, presidida pelo
Padre Adriano Zandoná, às 15
horas, no Santuário do Pai das
Misericórdias.
CURSO ON-LINE PARA CUIDADORES DE IDOSOS - Universidade São Judas realiza curso
on-line, apesar de não serem considerados grupo de risco, os cuidadores de idosos também estão
suscetíveis a contrair a Covid-19.
Visando a proteção do cuidador de idoso, a Universidade São
Judas, por meio do Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu
em Ciências do Envelhecimento,
em parceria com a ACIRMESP
(Associação de Cuidadores de
Idosos da Região Metropolitana
de São Paulo) e o Instituto
Ânima, realiza gratuitamente
um “Curso Livre de Capacitação
para Cuidadores de Idosas e
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Idosos”. As aulas serão on-line
(através do “Google Meet”) e realizadas quinzenalmente, todas as
quartas-feiras, das 18 às 19h30,
a contar do dia 17 de março.
Para participar os interessados
podem acessar a aula por meio
do link http://meet.google.com/
mbd-hbwh-njw.
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 estão 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
- Precisamos de alimentos que
contém em uma cesta básica:
Arroz, Feijão, Açúcar, Sal, Óleo,
Macarrão, Molho, Café, Bolacha,
Leite, Farinha de trigo. Procurar
por: Padre Beto, Lourdes ou Flávia
- Endereço: Rua Voluntários da
Pátria, 2.060 - Santana - Telefone:
2281-9085 - (Entregas em qualquer
horário, pois temos a secretaria
aberta e também o segurança que
fica 24 horas - então pode entregar
para qualquer funcionário).
COMO LIDAR COM A ANSIEDADE CAUSADA PELA
PANDEMIA: SETE AJUDAS
PRÁTICAS DO SITE JW.ORG
- A pandemia de Covid-19 abalou
o mundo de uma forma nunca
antes vista, e afetou muito o bem
-estar emocional das pessoas em
vários países. A ameaça de contrair e transmitir um vírus que
pode matar, bem como a ansiedade e o isolamento social tiveram
um profundo impacto em pessoas de diferentes formações. Para
ajudar as pessoas a lidar com
essa situação, o site oficial das

com mais restrições, entretanto,
a quarta rodada do Campeonato
Paulista acontece neste final
de semana. A FPF (Federação
Paulista de Futebol) foi informada antecipadamente pelo governo de São Paulo, e até o fechamento dessa edição estava
prevista uma reunião entre os
clubes paulistas e a Federação
para avaliar alternativas, pois,
apenas o Campeonato Paulista
será paralisado, outros torneios
como a Copa do Brasil (gerenciado pela CBF) e a Libertadores
(Conmebol) continuarão ocorrendo normalmente.

Serviço de Utilidade Pública Secr. Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, Al. Iraé, 35, V. Clementino, CEP: 04075-000, Pabx:
5088-6400, e-mail: esportes@
prefeitura.sp.gov.br, Clubes da
Cidade, Centros Desportivos
(CDM) e Depto. de Promoções
Esportivas, Lazer e Recreação;
- Secr. Estadual de Esportes,
Lazer e Turismo, Praça Antônio
Prado, 9, Centro, CEP: 01010904, 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.

Testemunhas de Jeová, jw.org,
apresenta o vídeo Epidemias – O
que você pode fazer?. Essa animação de três minutos fornece
ajuda prática, emocional e espiritual para as famílias enfrentarem os efeitos da pandemia.
Acesse:
https://www.jw.org/pt/
ensinos-biblicos/paz-felicidade/
epidemias-o-que-fazer-quadro
-branco/
CONSEG CASA VERDE/SANTANA - informa que não está realizando reuniões presenciais com
a comunidade desde março de
2020, devido aos riscos inerentes
à Covid-19. Porém, seu presidente
Vicente D’Errico Netto e sua diretoria continuam à disposição de
demandas que se façam necessárias, 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.

Na última segunda-feira
(8), a jornalista Lúcia Leme, 82
anos, morreu no Rio de Janeiro.
Ela lutava contra um Câncer
no Pulmão. A jornalista teve
uma longa trajetória na carreira televisiva, e ficou marcada especialmente por sua passagem como apresentadora do
“Sem C
Sensura”, programa da
TV Brasil que comandou entre
1986 e 1996.
Lúcia iniciou a carreira
como estagiária da TV Tupi, no
final dos anos 1970. Depois, foi

Na última quarta-feira (10),
o jornalista Helio Fernandes,
100 anos, morreu, a causa da
morte não foi divulgada. De
acordo com a família do jornalista, ele morreu sereno e em paz
na sua casa, no bairro do Jardim
Botânico, Zona Sul do Rio.
Hélio era considerado um
dos maiores jornalistas do Brasil e foi uma figura marcante no
combate à censura do período
da Ditadura Militar.
O jornalista era irmão do
humorista Millôr Fernandes,
e foi proprietário da “Tribuna
da Imprensa”, trabalhou como
jornalista nos veículos ‘O
Cruzeiro’, ‘A Noite’, na revista ‘Manchete’ e foi chefe da
editoria de esportes do Diário
Carioca. Sua caminhada no jornalismo começou aos 13 anos e
foi marcada pela censura ditatorial no Brasil.
Após o AI-5 em 1968, Hélio
foi preso várias vezes, e se viu
obrigado a passar períodos de

Atibaia, próximo ao Frango
Assado, Chácara Estância
Brasil, 1.000m2, docto ok,
cercado, R$ 150 mil.

97747-1827

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

A causa da morte do jornalista Helio Fernandes não foi divulgada

exílio interno em Fernando de
Noronha e em Pirassununga
(SP). Hélio nunca aceitou a censura e continuou publicando notícias do período da Ditadura. O
jornal sofreu intervenção durante a Ditadura Militar: teve
mais de vinte apreensões. A

sede do jornal chegou a ser alvo
de um atentado a bomba.
Está previsto, para esse ano,
o lançamento de um documentário sobre Hélio. Um livro,
que está sendo escrito por Ana
Helena Ribeiro Tavares, para ficar pronto em 2021.

Praça Alberto Pereira de Castro Jr. apresenta mato
alto, acúmulo de lixo e reúne pessoas em situação de rua
Mato alto, acúmulo de lixo
e abrigos utilizados por pessoas
em situação de rua estão presentes na Praça Alberto Pereira
de Castro Jr. No local, uma
antiga base da Guarda Civil
Metropolitana está fechada desde 2009 e, apesar dos diversos
apelos da comunidade para uma
destinação para o local, permanece em estado de abandono.
Em 2016, o local chegou a ser reinaugurado como
Núcleo Comunitário Direitos
Humanos com o objetivo de
prestar serviços para a comunidade, mas a iniciativa não
teve sucesso. Além da falta
de limpeza e manutenção evidente na praça, o local também serve de abrigo para pessoas em situação de rua, o que
também preocupa moradores
do bairro.
Em frente, está a Praça
Vereador Antônio Sampaio, onde
uma pista de skate foi inaugurada

Praça Vereador Antônio Sampaio chama atenção
pelo mato alto e acúmulo de lixo

em 2015 e há também uma quadra de esporte. Apesar dos problemas evidentes nessas duas

praças, a população utiliza bastante esses espaços, comprovando sua importância para o bairro.
Fotos: AGZN

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LAR ANJO GABRIEL
- está com matrículas abertas para
o ano de 2021. A escola funciona de maneira gratuita, mediante levantamento socioeconômico
para doação das vagas. O horário de atendimento é das 8h30 às
11 horas e das 13h30 às 15h30,
de segunda a sexta-feira e as vagas são oferecidas para crianças
de 4 anos de idade. Endereço: Rua
Conselheiro Moreira de Barros,
497 em Santana.

Praça Alberto Pereira de Castro Jr, no Lauzane Paulista, precisa de limpeza,
manutenção e serviço de assistência social para pessoas em situação de rua

TEnHa um ViVER EQuiLiBRado
ConHEÇa a FiLoSoFia do
RaCionaLiSmo CRiSTÃo
Rua Gabriel Piza, 313 - metrô Santana
Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.

EnTRada FRanCa

(11)

Atenção na hora de negociar!

Foto: Divulgação

Lauzane Paulista

Antigas, nacionais
e estrangeiras

SENHORES LEITORES

A jornalista Lúcia Leme morreu na
última segunda-feira (8)

convidada pelo jornalista e exsenador Artur da Távola (19362008) para ajudá-lo a escrever
sua coluna em O Globo que falava sobre televisão. Migrou para
a Editora Bloch, onde atuou em
diversas revistas: “Manchete”,
“Fatos e Fotos”, “Amiga”,
“Ele&Ela’. Simultaneamente,
trabalhou alguns anos na Rádio
Manchete e, depois, foi parar na
TV Manchete. Lucia deixa os filhos Luciana, Renato, Fernanda
e João Henrique e os netos
Guilherme e Bruno.

Morre o jornalista Helio Fernandes

COMPRO CÉDULAS
E MOEDAS

VENDO
TERRENO

Foto: Reprodução/rede social

VENDO CASA CARAguATATuBA
Massaguaçú, na avenida do Hotel Costa
Norte, c/ documentação ok. R$ 380 mil
Tratar: 3064-6002

94117-2333

SENHORES LEITORES
Atenção antes de negociar
ou contratar um serviço! Não
é de nossa responsabilidade
o conteúdo dos anúncios
publicados nem a idoneidade
dos anunciantes

SEBASTIÃO ROCHA
EMPREITEIRO

ComuniCado

Serviço de pedreiro, pintor,
pisos, azulejos, telhados, encanamento e reforma em geral
96295-6633
97118-3103

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)

e-mail: chaveirohamyr@hotmail.com

2208-2859

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, todos 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

