
São Paulo, 15 de abril de 2021 - Página 9- Imóveis

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

SENHORES LEITORES
Atenção antes de  

contratar um serviço!
Não é de nossa responsabilidade 

o conteúdo dos anúncios  
publicados nem a idoneidade  

dos anunciantes

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 22 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

1. Os brasileiros comanda
ram o show em mais uma eta
pa do World Surf League Cham
pionship Tour. Os campeões 
mundiais Ítalo Ferreira e Gabriel 
Medina chegaram em outra final, 
como a que decidiu o título de 
2019, em Pipeline, no Havaí, ago
ra valendo a liderança no ranking 
de 2021. Eles deram um espetá
culo de novo e o resultado se re
petiu, com Ítalo vencendo o Rip 
Curl Newcastle Cup, no sábado 
(10), na Austrália.


2. Na sextafeira (9), o pilo
to Eric Granado começou mui
to bem as atividades oficiais 
do Campeonato Espanhol de 
Superbike. O brasileiro do Team 
Honda Laglisse foi o mais rápido 
nos dois treinos livres da prin
cipal categoria, a Superbike, na 
etapa de abertura da competi
ção, no Circuito de Jerez  Ángel 
Nieto. Com a moto CBR 1000RR
R Fireblade SP, Granado fechou 
a primeira sessão do dia com o 
tempo de 1min41s306. Já no se
gundo treino, ele baixou a marca 
e cravou 1min41s277. 


3. Na última terçafeira (13), a 
campeã mundial de Basquete, 
Ruth de Souza, 52 anos, mor
reu. Ela foi vítima das complica
ções da Covid19. A exjogadora 
estava internada desde o fim de 
março em uma UTI na cidade 
de Três Lagoas, no Mato Grosso 
do Sul. Os pulmões de Ruth es
tavam comprometidos em 70%, 
a diabetes estava controlada e 
os rins funcionando, mas o qua
dro clínico piorou no dia 2 de 
abril e ela foi intubada.


4. Na última terçafeira (13), 
o Santos enfrentou o San Lo
renzo, em Brasília, pelo jogo de 

volta da terceira fase da Copa 
Libertadores da América. O time 
da Vila havia vencido a partida de 
ida por 3 a 1, em Buenos Aires. O 
time mandante não teve o con
trole do jogo no início, e o San 
Lorenzo deu trabalho, mas aos 
21 minutos o atacante Marcos 
Leonardo abriu o placar. A van
tagem do Santos ficou maior. No 
segundo tempo, o lateral Rojas 
foi expulso aos cinco minutos, por 
falta dura em Marinho. Aos 11 
minutos, o lateral Pará ampliou 
o placar e marcou o segundo do 
Santos. O San Lorenzo, logo em 
seguida, aos 13 minutos diminuiu 
com o atacante Di Santo, e aos 32 
minutos empatou com o atacante 
Ángel Romero. Na próxima ter
çafeira (20), o Santos estreia no 
Grupo C da Libertadores contra o 
Barcelona de Guayaquil, em casa, 
às 19h15 (horário de Brasília).


5. Na noite da última terça
feira (13), pela 9ª rodada do 
Campeonato Paulista, o Co
rinthians foi até a Fonte Lu
minosa, em Araraquara, en
frentar a Ferroviária. Aos 43 o 
volante Camacho abriu o placar 
para o Timão, o gol foi confirma
do, apesar da reclamação do ad
versário que a bola tinha saído 
pela lateral na origem da joga
da. No intervalo um membro da 
comissão técnica da Ferroviária 
foi expulso por mostrar, no ce
lular, a imagem do lance do gol 
do Corinthians, alegando que a 
bola havia saído pela lateral. No 
segundo tempo, a Ferroviária, 
partiu em busca do empate. Aos 
28 minutos, o volante Higor 
Meritão empatou, e aos 43 minu
tos a Ferroviária virou o placar 

com o zagueiro Xandão, em uma 
cobrança de falta. Cássio não foi 
na bola e reclamou de Adson ter 
saído da barreira. O Corinthians 
perdeu para a Ferroviária, por 2 
a 1. 


Confira o calendário de jo-
gos do Campeonato Paulista 
no final de semana:

Sexta-feira, 16 de abril
20h  Ponte Preta x Santos  
Moisés Lucarelli
20h  Corinthians x São Bento  
Neo Química Arena
22h  São Paulo x Palmeiras  
Allianz Parque

Sábado, 17 de abril
20h  Red Bull Bragantino x 
Mi rassol  Nabi Abi Chedi, em 
Bragança Paulista
22h15  Novorizontino x Ferro
viária  Ismael de Biasi, em Novo 
Horizonte 

Domingo, 18 de abril
20h  Botafogo x Palmeiras  
Santa Cruz, em Ribeirão Preto 
Santos x Inter de Limeira  Vila 
Belmiro, em Santos 
22h  Corinthians x Ituano  Neo 
Química Arena, em São Paulo 
Segundafeira, 19 de abril
20h  Red Bull Bragantino x 
Ponte Preta  Nabi Abi Chedi, 
em Bragança Paulista 
22h15  São Bento x São Caetano 
 Walter Ribeiro, em Sorocaba


Serviço de Utilidade Pú bli ca  
Secr. Municipal de Es portes, La
zer e Recreação, Al. Iraé, 35, V. Cle
mentino, CEP: 04075000, Pabx: 
50886400, email: 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.: 32415822.

Foto: Divulgação

A ex-jogadora, Ruth de Souza era 
técnica de Basquete em Três Lagoas

“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.

COMPRO 
CÉDULAS 
E MOEDAS

Antigas, 
nacionais e 
estrangeiras
(11) 94117-2333

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS  a Associação Casa do 
Caminho Mandaqui é uma das ins
tituições que desenvolvem um tra
balho assistencial em prol de famí
lias carentes na Zona Norte. Seu 
trabalho assistencial voltado, tan
to para a distribuição de cestas bá
sicas, quanto assistência a gestan
tes em situação de vulnerabilidade 
ou mesmo campanhas periódicas 
(arrecadação de cobertores ou ma
terial escolar), assim como outras 
necessidades sociais é realizado há 
mais de 45 anos. Todo esse traba
lho é realizado através de doações, 
que podem ser feitas em alimentos, 
cestas, roupas (que seguirão para o 
bazar da instituição) ou qualquer 
valor em dinheiro. Denominada 
#AmorEmMovimento, a campanha 
voltada para a aquisição de cestas 
básicas recebe doações de qualquer 
valor, através de depósitos bancá
rios. Maiores informações pelo tel.: 
(11) 22313827 ou pelo site: www. 
casadocaminhomandaqui.com.br

INSTITUTO ÊXITO DE EM-
PREENDEDORISMO  institui
ção sem fins lucrativos, está empe
nhada em reduzir os impactos sociais 
causados pela pandemia do novo 
Coronavírus (Covid19) no nosso País. 
Para isso, abriu espaço em seus ca
nais de comunicação para ampliar a 
Campanha “Tamo Junto na Luta”, do 
Transforma Brasil. O objetivo é arre
cadar alimentos e doações em dinhei
ro para auxiliar a população que está 
passando por dificuldades neste mo
mento crítico que estamos vivendo. 
As doações são ilimitadas e podem ser 
feitas no site www.institutoexito.com.
br, onde o usuário será direcionado. 
No endereço, o doador poderá fazer 
transferência bancária e um Pix no 
valor que desejar. Vinte e três ONGs, 
de todas as regiões do País, fazem par
te do Projeto Tamo Junto na Luta. 

INSTITUTO TROVADORES 
UR BANOS  lança a Campanha 
“Alimente a Família de Uma Mãe 
Carente”. A pandemia tem muitos 
reflexos e um dos mais cruéis aqui 
no nosso País é a fome. Segundo uma 
pesquisa divulgada pela mídia, 19 mi
lhões de brasileiros não têm comida 
na mesa. A fome no Brasil também 
tem cara e tem cor: mulheres da pe
riferia, chefes de família, negras, com 
pouco estudo são as principais afeta
das. Nós, do Instituto dos Trovadores 
Urbanos, estamos muito sensibiliza
dos com esses números e resolve
mos criar a Campanha: Alimente a 
Família de uma Mãe Carente. O ob
jetivo é comprar cestas básicas e dis
tribuir para as mães que moram em 
comunidades carentes da cidade do
cumentando e divulgando a todos os 
apoiadores. Todos podem participar! 
Conteúdo das cestas: 3 pacotes de ar
roz tipo  1kg, 1 pacote de feijão ca
rioca  1kg, 1 pacote de açúcar  1kg, 
1 óleo de soja  900ml, 2 pacotes de 
macarrão  500g, 1 molho de tomate 
pronto  340g, 1 pacote de sal refina
do  1kg, 1 leite em pó mistura láctea 
 200g, 1 pacote de fubá  500g, 1 pa
cote de café torrado e moído  250g, 
1 embalagem para os itens da cesta. 
Juntos faremos um verdadeiro ato de 
amor para presentear muitas mães 
guerreiras que merecem ter paz em 
seus corações. Saiba como contribuir 
pelo WhatsApp: (11) 975978132.

SHOPPING FIRMA PARCERIA 
COM ONG  Drivethru da Cam
panha Juntos pela ZN arrecada doa
ções de EPIs, roupas e alimentos. Com 
o intuito de arrecadar alimentos, rou
pas e equipamentos de proteção para 

famílias em situação de vulnerabilida
de social da Zona Norte de São Paulo, 
principalmente em tempos de pande
mia, o Santana Parque Shopping fir
ma novamente parceria com a ONG 
Resgatando Vidas na Campanha Jun
tos Pela ZN. A região, composta por 
mais de 2 milhões de habitantes, con
centra o maior número de infectados 
e mortos pela Covid19 na capital pau
lista. O empreendimento já está rece
bendo EPIs, alimentos não perecíveis 
e roupas em bom estado. Toda sema
na, os itens arrecadados são retirados 
pela ONG Resgatando Vidas e entre
gues a diversas famílias cadastradas. 
As doações devem ser entregues no 
drivethru do estacionamento cober
to do Piso 1 (G1), com acesso pela Rua 
Dorival Dias Minhoto, do Santana 
Parque Shopping, das 12 às 20 horas. 
Doações por drivethru: diariamen
te das 12 às 20 horas. Endereço: Rua 
Conselheiro Moreira de Barros, 2.780 
 Santana. Mais informações pelo site: 
www.santanaparqueshopping.com.br 
ou pelo telefone: (11) 22383002 ou 
WhatsApp: (11) 965883226.

UNIP NORTE  é posto de vacina
ção contra Covid19 e também da gri
pe, sob a supervisão de seus coordena
dores e professores, alunos do curso de 
Enfermagem da universidade partici
pam das vacinações. A UNIP Norte, lo
calizada na Vila Guilherme. Nesta se
mana, estão sendo vacinadas pessoas 
acima de 67 anos e para quem irá to
mar a segunda dose da vacina contra 
Covid19. No caso da vacinação contra 
a gripe está sendo aplicada em crianças 
de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérpe
ras, indígenas e profissionais da saúde.  
Está sendo utilizado o sistema Drive
Thru e, para o pedestre, há um espaço 
reservado na Clínica de Enfermagem 
localizada no campus. Para ser imuni
zado, basta apresentar RG e CPF para 
comprovar a idade. UNIP Norte: de se
gunda a sextafeira e feriados, das 7 às 
19 horas. Rua Amazonas da Silva 737, 
Vila Guilherme.

CAMPANHA  para arrecadar 
ces tas básicas para 1.500 famí
lias, devido aos desdobramentos do 
Coronavírus (Covid19), a Unibes 
(União Brasileiro Israelita do Bem 
Estar Social), atuante há mais de 
100 anos na cidade de São Paulo e 
considerada uma das instituições 
mais respeitadas do terceiro setor, 
acaba de lançar sua nova campa
nha de arrecadação e doação de ces
tas básicas para as mais de 1.500 fa
mílias que dependem da instituição 
para realizar suas refeições diárias. 
O valor para a doação da cesta bási
ca é de R$140,00 e contempla uma 
cesta de alimentos e outra de pro
dutos para limpeza e higiene pes
soal, suficientes para suprir as ne
cessidades básicas de uma família 
composta por quatro pessoas du
rante um mês. No entanto, as do
ações não terão um limite míni
mo e nem máximo, sendo assim, 
caso queira colaborar com outro 
valor, acesse o link abaixo: https:// 
u n i b e s . d o a r e a c a o . c o m . b r /
campanha/arrecadacao_de_cestas/ 

FUNDAÇÃO ESCOLA DE CO-
MÉRCIO ÁLVARES PEN TEA-
DO (FECAP)  oferece serviço gra
tuito para ajudar no preenchimento 
da Declaração Anual do IRPF 2021. 
Para participar, os documentos de
vem ser enviados para o email naf@
fecap.br. O NAF  Núcleo de Apoio 
Fiscal (NAF) da FECAP é um pro
jeto vinculado à Receita Federal do 
Brasil. Só podem ser atendidos pelo 
programa gratuito da FECAP cida
dãos com renda anual abaixo de 100 

mil reais, patrimônio abaixo de 500 
mil reais e que não possuam condi
ções de contratar um contador pro
fissional. Saiba mais: http://www. 
fecap.br/institutofinancas/naf/

CURSO ON-LINE PARA CUI-
DA DORES DE IDOSOS  Uni
versidade São Judas realiza curso 
online, apesar de não serem conside
rados grupo de risco, os cuidadores de 
idosos também estão suscetíveis a con
trair a Covid19. Visando a proteção 
do cuidador de idoso, a Universidade 
São Judas, por meio do Programa 
de PósGraduação Stricto Sensu em 
Ciências do Envelhecimento, em 
par ceria com a ACIRMESP (Asso
ciação de Cuidadores de Idosos da 
Região Metropolitana de São Paulo) 
e o Instituto Ânima, realiza gratui
tamente um “Curso Livre de Capa
citação para Cuidadores de Idosas e 
Idosos”. As aulas serão online (atra
vés do “Google Meet”) e realizadas 
quinzenalmente, todas as quartas
feiras, das 18 às 19h30, a contar do 
dia 17 de março. Para participar os in
teressados podem acessar a aula por 
meio do link http://meet.google.com/
mbdhbwhnjw.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
DA PIEDADE / COMUNIDADE 
SANTA CRUZ  localizada na Avenida 
Cel. Sezefredo Fagundes, 6.500 recebe 
doações todos os dias da semana. A pa
róquia tem cerca de 100 famílias as
sistidas que estão recebendo as ces
tas básicas. Para mais informações: 
(66) 9 96802795  Padre Luís Isidoro 
Molento. Facebook: https://www. 
facebook.com/pnsenhorapiedade15

BASÍLICA DE SANT’ANA  
Precisamos de alimentos que con
tém em uma cesta básica: arroz, fei
jão, açúcar, sal, óleo, macarrão, molho, 
café, bolacha, leite, farinha de trigo. 
Procurar por: Padre Beto, Lourdes ou 
Flávia  Endereço: Rua Voluntários 
da Pátria, 2060  Santana  Telefone: 
22819085  (Entregas em qualquer 
horário, pois temos a secretaria aber
ta e também o segurança que fica 24 
horas  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 Covid19 abalou 
o mundo de uma forma nunca an
tes vista e afetou muito o bemes
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 pessoas a 
lidar com essa situação, o site oficial 
das Testemunhas de Jeová, jw.org, 
apresenta o vídeo Epidemias  O 
que você pode fazer?. Essa anima
ção de três minutos fornece ajuda 
prática, emocional e espiritual para 
as famílias enfrentarem os efeitos 
da pandemia. Acesse: https://www.
jw.org/pt/ensinosbiblicos/pazfelici
dade/epidemiasoquefazerquadro
branco/ 

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.

Caixa credita 1ª parcela do auxílio 
emergencial 2021 para nascidos em abril

A CAIXA realizou na últi
ma terçafeira (13/4), mais uma 
etapa de pagamentos do Auxílio 
Emergencial 2021. Beneficiários 
nascidos em abril irão receber os 
recursos nas contas Poupanças 
Sociais Digitais referentes à pri
meira parcela do programa.

A partir desta data, os valo
res já podem ser movimentados 
pelo aplicativo CAIXA Tem para 
pagamento de boletos, compras 
na internet e pelas maquini
nhas em mais de um milhão de 
estabelecimentos comerciais.

Atendimento ao cidadão

A central telefônica 111 

da CAIXA funciona de segun
da a domingo, das 7 às 22 ho
ras, e está pronta para aten
der os beneficiários do Auxílio 
Emergencial. Além disso, o ban
co disponibiliza, ainda, o site 
auxilio.caixa.gov.br.

Pelas regras estabeleci
das pela Medida Provisória 
1.039/2021, o Auxílio será pago 
às famílias com renda mensal 
total de até três salários míni
mos, desde que a renda por pes
soa seja inferior a meio salário 
mínimo.

É necessário que o benefi
ciário já tenha sido considerado 
elegível até o mês de dezembro 
de 2020, pois não há nova fase 

de inscrições. Para quem rece
be o Bolsa Família, continua va
lendo a regra do valor mais van
tajoso. O beneficiário recebe o 
maior valor, seja a parcela paga 
no programa, seja a do Auxílio 
Emergencial.

O valor médio do benefí
cio será de R$ 250, variando de 
R$ 150 a R$ 375, a depender do 
perfil do beneficiário e da com
posição de cada família;

As famílias, em geral, rece
bem R$ 250;

A família monoparental, 
chefiada por uma mulher, rece
be R$ 375;

Pessoas que moram sozi
nhas recebem R$ 150.

Foto: Santos FC

Comemoração do gol de Pará

No último domingo (11), o ator 
JOSEPH SIRAVO, 64 anos, 
conhecido por seu trabalho em 
“Família Soprano”, morreu, em 
decorrência de Câncer. Segundo 
o site Deadline, a morte do ator 
aconteceu após uma longa bata
lha contra o Câncer.

Na última segundafeira (12), 
o jornalista ALOY JUPIARA, 
56 anos, morreu vítima da 
Covid19. Ele estava internado 
no Hospital São Francisco, na 
Tijuca, desde o dia 29 de março. 
Segundo a família, apresentou 
melhora, mas o quadro de saúde 
piorou e ele não resistiu.

Na última segundafeira (12), o 
artista plástico César de Mello 
Ferreira, de 46 anos, conhecido 
como ‘VERMELHO STEAM’, 
morreu em São Paulo, em decor
rência da Covid19, No comunica
do oficial, a galeria afirmou que, 
“após semanas de internação e di
versos tratamentos, o artista não 
resistiu”. “É com muito pesar que 
comunicamos o falecimento do 
estimado amigo e incrível artista 
Vermelho Steam, ocorrido na ma
drugada desta segundafeira, 12 
de abril. Devido às complicações 
associadas à Covid19, após sema
nas de internação e diversos tra
tamentos, o artista não resistiu. 
A equipe da LMAG presta suas 
mais sinceras condolências aos fa
miliares e amigos de Vermelho. 
Que possamos todos ser recon
fortados”, disse o comunicado. O 
secretário municipal de Cultura 
da cidade, Alexandre Yousseff, 
lamentou a morte do grafiteiro 
e disse que “a Arte de São Paulo 
está de luto” pela morte do artis
ta, nascido em 1975.

No dia 18 de abril, às 12h30, 
haverá uma homenagem da 

TV Globo ao Rei ROBERTO 
CARLOS. O Rei fará 80 anos, a 
exibição do especial será repleta 
de música. O programa vai mos
trar os diferentes momentos da 
carreira do artista brasileiro.

THAEME (da dupla com Thiago) 
anunciou nas suas redes sociais 
que está esperando seu segundo 
filho. Thaeme e Fábio já são pais 
de Liz que em breve completará 
dois anos.

THAEME E THIAGO disponi
bilizaram em todas as platafor
mas de streaming e no YouTube 
mais uma faixa do trabalho audio
visual QUÍMICA. “Crazy”, conta 
com a participação de Gustavo 
Mioto, e é uma das faixas que a 
dupla considera a mais moderna 
do projeto. Thaeme e Thiago se
guem disponibilizando as faixas 
inéditas de QUÍMICA enquan
to se preparam para comemorar 
os dez anos da dupla completados 
em janeiro deste ano.

Fotos: Divulgação


