
São Paulo, 22 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.

97747-1827O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital

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. O surfista brasileiro Gabriel 
Medina conquistou o título da eta-
pa de Narrabeen, na Aus trália, e 
na madrugada da última terça-
feira (20), assumiu a liderança do 
ranking mundial. Ele já havia con-
seguido a maior nota (9,70) do ano 
na etapa passada, em Newcastle, 
e, na última terça-feira, colocou 
mais três na lista: 9,30 nas quar-
tas de final e 9,27 e 9,50 na deci-
são do título com o californiano 
Conner Coffin. Os 18,77 pontos 
da sua 15ª vitória em 27 finais em 
etapas do CT, também passaram a 
ser o maior placar do ano, ultra-
passando os 18,16 de John John 
Florence, em Pipeline.


2. Na última terça-feira (20), o 
Santos recebeu o Barcelona-EQU, 
na Vila Belmiro, pela primeira 
rodada da Taça Libertadores da 
América. O Peixe teve bastante 
dificuldade nos primeiros minu-
tos, pois o adversário estava mais 
organizado e agressivo. Depois 
de algum tempo o Santos con-
seguiu controlar o jogo. A chu-
va aumentou e o gramado fi-
cava pior para jogar e o Santos 
tinha dificuldades. No segundo 
tempo o Santos não conseguiu 
se impor e por conta disso, aos 
sete minutos o atacante Garcés 
do Barcelona-EQU abriu o pla-
car. Aos 25, Damián Díaz lançou 
em profundidade, Hoyos cruzou, 
mas o meia do Santos, Pará, mar-
cou contra. O Santos não conse-
guiu reagir para tentar o empa-
te. O time visitante teve um jogo 
sem susto até o final, o Barcelona 
larga na liderança do Grupo C, 
com três pontos, e deixa o Santos 
zerado na lanterna. O Peixe vol-
ta a campo pela Libertadores na 
próxima terça-feira, dia 27 de 
abril, na Bombonera, contra o 
Boca Juniors.


3. Pela primeira rodada da Copa 
Libertadores da América, na 
última terça-feira (20) o São 
Paulo foi até o Estádio Nacional 

de Lima, em Lima, no Peru, en-
frentar o Sporting Cristal. Nos 
primeiros minutos o Tricolor 
cometeu alguns erros de pas-
se, mas nada que comprometes-
se o placar. O Sporting Cristal 
tentou aproveitar, mas não teve 
êxito. Aos 16 minutos o volan-
te Luan abriu o placar com um 
chute que teve o desvio no meio 
do caminho. Após o gol o São 
Paulo administrou melhor o 
jogo, e quase ampliou aos 23 mi-
nutos. Aos 32 o Sporting Cristal 
levou perigo ao gol do Tricolor. 
O segundo tempo foi bem mo-
vimentado, com os dois times 
buscando o gol. Aos 11, Volpi 
fez uma grande defesa de fora 
da área, e aos 15 depois de bobe-
ada da defesa peruana, o meia 
Benítez arriscou de longe e am-
pliou. O Sporting Cristal até ten-
tou, mas Volpi, defendeu. O São 
Paulo quase marcou novamen-
te aos 28 minutos. Entretanto, 
não desperdiçou aos 35 minutos 
com o atacante Éder. Nos minu-
tos finais do jogo, o zagueiro Léo 
do São Paulo foi expulso pelo se-
gundo cartão amarelo, após pu-
xar o adversário para evitar o 
contra-ataque. O Tricolor bateu 
o Sporting Cristal por 3 a 0, na 
estreia da fase de grupos do tor-
neio – o time peruano não per-
dia desde outubro. O São Paulo 
como líder, com três pontos, e 
o Sporting Cristal como lan-
terna, com saldo negativo. O 
São Paulo volta a campo pela 

Libertadores, o próximo dia 29 
de abril, contra o Rentistas, do 
Uruguai, no Morumbi. 


4. Faz 15 anos que o Técnico 
Telê Santana faleceu devido a 
múltipla falência dos órgãos, no 
Hospital Felício Roxo, em Belo 
Horizonte (MG). Isso aconte-
ceu no dia 21 de abril de 2006, 
Telê era um dos maiores técni-
cos do país, e também foi um dos 
maiores ídolos da história do São 
Paulo. Até hoje a torcida Tricolor 
se lembra dele, pelas conquis-
tas com a camisa do clube. Telê 
Santana ganhou destaque tra-
balhando como treinador. A sua 
primeira conquista comandando 
um time foi o Brasileiro de 1971 
pelo Atlético Mineiro. Nos anos 
70 foi campeão gaúcho em 1977 
com o Grêmio. Antes de chegar 
à Seleção Brasileira, Telê trei-
nou o Palmeiras e fez um óti-
mo trabalho em 1979. Telê diri-
giu a Seleção Brasileira por duas 
ocasiões, em 1982 e 1986. No fi-
nal de 1989 voltou ao Palmeiras, 
mas não teve tanto sucesso, em 
1990 chegou ao São Paulo. O téc-
nico trabalhou no São Paulo até 
1996, quando foi obrigado a se 
afastar por problemas de saú-
de. Telê foi submetido à cirur-
gia para amputação de parte da 
perna esquerda, em 2003. Três 
anos depois, dia 25 de março de 
2006, voltou a ser levado para o 
Hospital Felício Roxo. Segundo 
boletim médico, apresentou in-
fecção abdominal no intestino 
grosso. Foi internado em esta-
do grave e, depois de algumas se-
manas morreu no hospital. Em 
2019 Telê Santana foi aponta-
do como o 35º melhor técnico de 
Futebol do mundo, segundo a lis-
ta publicada pela revista france-
sa France Football, que escolheu 
os 50 maiores nomes da história.


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: Divulgação

15 anos sem Telê Santana

“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.

Balancetes,  
editais, empregos,  
negócios, veículos  

e outros. 

A Gazeta da Zona 
Norte, um jornal  
com 58 anos de 

tradição na  
Zona Norte. 

Distribuição  
gratuita. 

Anuncie

AÇÃO SOCIAL ACOLHIMENTO 
JAGUN - promove arrecadação de 
alimentos para famílias da Zona 
Norte de São Paulo. Até o dia 3 de 
maio, a Casa Espiritualista Jagun 
Já de Oxalá Ikirê, no bairro do 
Limão (Avenida Baruel, 150) dis-
ponibilizará 30 voluntários para a 
arrecadação de alimentos não pe-
recíveis para doação de cestas bá-
sicas às famílias carentes da Zona 
Norte de São Paulo e Região, das 9 
às 12 horas. O projeto, denomina-
do Acolhimento Jagun Já, promo-
vido pelo Babalorixá Ayanini e or-
ganizado pelos próprios seguidores 
do templo, busca dar apoio às pes-
soas que vêm passando necessida-
de, buscando ajuda no local. Para 
Mais informações: Acolhimento 
Jagun Já - https://www.jagunja.com 
- @ile_jagunja_de_oxalaikire / ileja-
gunja@gmail.com - 11 99914-8403 
(Daniella Gasparini).

UNIVERSIDADE SÃO JU-
DAS - realiza Jornada de Comuni-
cação e Artes com palestras e mi-
nicursos gratuitos. Com o tema 
“Comunicação, arte e crise da de-
mocracia: caminhos para a recons-
trução”, a Universidade São Judas, 
que integra o Ecossistema Ânima, 
um dos maiores grupos educacio-
nais do País, promove sua Jornada 
de Comunicação e Artes entre os 
dias 19 e 23 de abril, com palestras 
às 9 e às 19h15, abordando temas 
como: Comunicação Organizacional, 
Comunicação & Arte, Jornalismo 
Investigativo e Gestão de Crise, além 
de oferecer minicursos sobre produ-
ção de podcasts e marketing de moda 
e branding. O evento é aberto a todos 
e não é necessário fazer inscrição. A 
programação completa e os links de 
acesso para os debates podem ser 
encontrados no site da universi-
dade: https://www.usjt.br/eventos/
jornada-de-comunicacao-artes-2021/.

COMUNIDADE ALIANÇA DE 
MISERICÓRDIA - realiza encon-
tro “Festa das Tendas” na Canção 
Nova, neste fim de semana, 23 a 25 
de abril de 2021, a Canção Nova, 
em Cachoeira Paulista (SP), re-
cebe a Comunidade Aliança de 
Misericórdia, para o tradicional en-
contro anual “Festa das Tendas”, 
com o tema: “Pentecostes de Mise-
ricórdia”. O encontro não terá pú-
blico, pois a Canção Nova perma-
nece fechada em razão das medidas 
restritivas para conter o avanço da 
pandemia de Covid-19. Na progra-
mação, missas, pregações, cânticos, 
Adoração ao Santíssimo Sacramento 
e show no sábado (24), às 21 horas, 
com Danúbia do Menino Jesus e ban-
da. Toda a programação será trans-
mitida pelo Sistema Canção Nova e 
redes sociais da emissora: @tvcan-
caonova. A Comunidade Aliança de 
Misericórdia tem sede em São Paulo 
(SP) e realiza obras sociais junto à po-
pulação carente das periferias e ruas, 
conjugando evangelização e caridade.

RECANTO NOSSA SENHORA 
DE LOURDES - está com a hor-
ta cheia de produtos e por conta 
da pandemia não estão conseguin-
do vender muito. Passem lá e fa-
çam umas comprinhas!!! Fica per-
tinho do Horto Florestal! Escola de 
Educação Especial em São Paulo - 
Endereço: Rua Luís Carlos Gentile 
de Laet, 1736 - Vila Rosa. Telefone: 
(11) 2203-0361.

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) 2231-3827 ou pelo site: www.ca-
sadocaminhomandaqui.com.br

INSTITUTO ÊXITO DE EMPRE-
ENDEDORISMO - instituição sem 
fins lucrativos, está empenhada em 
reduzir os impactos sociais causados 
pela pandemia do novo Coronavírus 

(Covid-19) no nosso País. Para isso, 
abriu espaço em seus canais de co-
municação para ampliar a cam-
panha “Tamo Junto na Luta”, do 
Transforma Brasil. O objetivo é ar-
recadar alimentos e doações em di-
nheiro para auxiliar a população 
que está passando por dificulda-
des neste momento crítico que es-
tamos vivendo. As doações são ili-
mitadas e podem ser feitas no site 
www.institutoexito.com.br, onde o 
usurário será direcionado. No ende-
reço, o doador poderá fazer transfe-
rência 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 mí-
dia, 19 milhões de brasileiros não 
têm comida na mesa. A fome no 
Brasil também tem cara e tem cor: 
mulheres da periferia, chefes de fa-
mília, negras, com pouco estudo 
são as principais afetadas. Nós, do 
Instituto dos Trovadores Urbanos, 
estamos muito sensibilizados com 
esses números e resolvemos criar a 
campanha: ALIMENTE A FAMÍLIA 
DE UMA MÃE CARENTE. O obje-
tivo 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 partici-
par! Conteúdo das cestas: 3 pacotes 
de arroz tipo - 1kg, 1 pacote de fei-
jão carioca - 1kg, 1 pacote de açúcar 
- 1kg, 1 óleo de soja - 900ml, 2 pa-
cotes de macarrão - 500g, 1 molho 
de tomate pronto - 340g, 1 pacote de 
sal refinado - 1kg, 1 leite em pó mis-
tura láctea - 200g, 1 pacote de fubá 
- 500g,  1 pacote de café torrado e 
moído - 250g, 1 embalagem para os 
itens da cesta. Juntos faremos um 
verdadeiro ato de amor para pre-
sentear muitas mães guerreiras que 
merecem ter paz em seus corações.  
Saiba como contribuir pelo whatsA-
pp: (11) 97597-8132.

SHOPPING FIRMA PARCERIA 
COM ONG - Drive-thru da Cam-
panha Juntos pela ZN arrecada do-
ações de EPIs, roupas e alimentos. 
Com o intuito de arrecadar alimen-
tos, roupas e equipamentos de pro-
teção para famílias em situação 
de vulnerabilidade social da Zona 
Norte de São Paulo, principalmente 
em tempos de pandemia, o Santana 
Parque Shopping firma novamen-
te parceria com a ONG Resgatando 
Vidas na campanha Juntos Pela ZN. 
A região, composta por mais de 2 
milhões de habitantes, concentra o 
maior número de infectados e mor-
tos pela Covid-19 na capital pau-
lista. O empreendimento já está 
recebendo EPIs, alimentos não pe-
recíveis e roupas em bom estado. 
Toda semana, os itens arrecadados 
são retirados pela ONG Resgatando 
Vidas e entregues a diversas famí-
lias cadastradas. As doações devem 
ser entregues no drive-thru do es-
tacionamento coberto do Piso 1 
(G1), com acesso pela Rua Dorival 
Dias Minhoto, do Santana Parque 
Shopping, das 12 às 20h. Doações 
por drive-thru: diariamente das 12 
às 20h -Endereço: Rua Conselheiro 
Moreira de Barros, 2780 - Santana 
- SP - Mais informações pelo site: 
www.santanaparqueshopping.com.
br ou pelo telefone: (11) 2238-3002 
ou WhatsApp: (11) 96588-3226.

A UNIP NORTE - localizada na 
Vila Guilherme, é posto de apli-
cação das vacinas Coronavac, 
AstraZeneca e a da Gripe. A imu-
nização é dividida por faixa etá-
ria. Covid-19: AstraZeneca, a partir 
de 67 anos; Coronavac, para quem 
for tomar a segunda dose. Gripe: 
Nesta primeira fase, que vai de 12 
de abril a 10 de maio, a vacina da 
Gripe será aplicada em crianças (de 
6 meses a 6 anos), gestantes, puér-
peras, povos indígenas e trabalha-
dores da Saúde. Está sendo utili-
zado o sistema Drive-Thru e, para 
o pedestre, há um espaço reserva-
do na Clínica de Enfermagem locali-
zada no campus. Para ser imuniza-
do, basta apresentar RG e CPF para 
comprovar a idade. Onde: UNIP 
Norte, Rua Amazonas da Silva, 737, 
Vila Guilherme - Quando: de segun-
da a sexta-feira, das 7 às 19 horas.

CAMPANHA - para arrecadar 
cestas básicas para 1.500 famí-
lias, devido aos desdobramentos do 
Coronavírus (COVID-19), 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 mínimo 
e nem máximo, sendo assim, caso 
queira colaborar com outro valor, 
acesse o link abaixo: https://uni-
bes.doareacao.com.br/campanha/
arrecadacao_de_cestas/ 

FUNDAÇÃO ESCOLA DE CO-
MÉRCIO ÁLVARES PENTEADO 
(FECAP) - oferece serviço gratuito 
para ajudar no preenchimento da 
Declaração Anual do IRPF 2021. 
Para participar, os documentos de-
vem ser enviados para o e-mail 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/instituto-financas/naf/

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 contém 
em uma cesta básica: arroz, fei-
jão, açúcar, sal, óleo, macarrão, 
molho, café, bolacha, leite, fari-
nha 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 ho-
ras - então pode entregar para qual-
quer funcionário).

COMO LIDAR COM A AN-
SIE DADE CAUSADA PELA 
PAN DEMIA: SETE AJUDAS 
PRÁTICAS 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 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/ensinos-biblicos/paz-felici-
dade/epidemias-o-que-fazer-quadro
-branco/ 

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.

SENHORES LEITORES
Atenção antes de 

negociar ou contratar 
um serviço! Não é de 
nossa responsabili-
dade o conteúdo dos 
anúncios publicados 

nem a idoneidade dos 
anunciantes

Festival Barbatuques de Música Corporal 
reúne artistas de diferentes países

Referência internacional em 
música e percussão corporal, o 
grupo Barbatuques realiza even-
to em homenagem ao seu fun-
dador, Fernando Barba, faleci-
do recentemente (em 4/2/2021). 
De 21 a 24 de abril, a partir das 
18h30, o Festival Barbatuques 
de Música Corporal vai reu-
nir artistas convidados do Bra-
sil, Peru, Esta dos Unidos, Co-
lômbia, Chile e Uruguai nos 
quatro dias de evento. A progra-
mação on-line e gratuita, com 
apresentações e conversas so-
bre o tema entre os convidados e 
os integrantes do Barbatuques, 
será transmitida pelo canal 
YouTube do grupo (www.you 
tube.com/barbatuques)

Ancestral, a música corpo-
ral como expressão artística ga-
nhou projeção mundial. Assim, 
envolvendo o corpo como ins-
trumento musical, o Fes ti val 
Barbatuques de Música Cor-
poral traz expressões artísticas 
diversas e reflexões sobre o fu-
turo dessa linguagem, tão an-
tiga quanto inovadora, promo-
vendo um encontro de músicos 
brasileiros e latino-americanos. 

Entre os convidados, a par-
ticipação mais que especial do 
californiano Keith Terry, cria-
dor e organizador do Body 
Music Festival, o maior fes-
tival de música corporal do 
mundo. E de Stênio Mendes, 

músico, compositor, arte-pe-
dagogo e percussionista corpo-
ral. Ambos, a quem Fernando 
Barba considerava como mes-
tres e inspirações para todo 
o trabalho que desenvolveu 
com o Barbatuques. Além da 
Orquestra do Corpo, coletivo de 
pesquisa musical criado e dirigi-
do por Barba, Música do Círculo 
(Pedro Consorte e Ronaldo 
Crispim) e Carlos Bauzys, ma-
estro e diretor musical.

A programação traz Tupac/
Tekeyé (Colômbia), Kumbá 
(Chile), Bande (Uruguai), Côco 
Raízes de Arcoverde (Per nam-
buco), Os Favoritos da Catira 
(São Paulo), Eduardo Díaz Me-
rino Choko (Peru), Batukatu 
(RS), Batucadeiros (Brasília), 

Keith Terry e Evie Ladin (Cross 
Pulse/EUA).

O grupo Barbatuques encer-
raria o festival com show e bate 
papo com o público, porém por 
conta da Covid-19 que impos-
sibilita a gravação com tantas 
pessoas, a atividade será reali-
zada posteriormente, com data 
ainda a ser definida. Projeto pa-
trocinado pelo Edital ProAC 
Expresso LAB Nº 40-2020 sob a 
Lei de incentivo emergencial à 
Cultura, Aldir Blanc.

Serviço:
Festival Barbatuques de Música 
Corporal - Onde: pelo www.
youtube.com/user/barbatuques 
Acesso Gratuito Classificação 
livre
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Festival Barbatuques de Música Corporal reúne artistas de diferentes países

Foto: Staff Images / CONMEBOL

O São Paulo venceu o Sporting Cristal por 3 a 0, na estreia 
da fase de grupos da Taça Libertadores da América

PRESTADOR 
DE SERVIÇOS
Presto serviços de bancos, docu-
mentos, encomendas, etc. Zona 

Norte e Centro. Tenho referências
94132-3687 - Tratar c/ Zacarias

APTO AV. SANTA INÊS
2 dorms, 1 ste, sala, escritório, 

lavabo, wc social, coz, á.s, 2 vgs, 
ár. lazer completa, R$ 380 mil a 
vista (abaixo avaliação) doctos ok
Dir. c/ prop. F: 94108-0850


