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BANCO 50
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sou eu", 
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(?) e qual: 
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Angstrom
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Triste, em
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Planta
usada
como
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 que cruza o
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Flúor
(símbolo)
503, em
romanos
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aditiva
Poema
lírico

Ponto culiminante do
Brasil, situa-se no

Estado do Amazonas
(2.995 m)

"Antônio, (?) de Deus",
filme sobre o santo

que morreu em Pádua
Matar em sacrifício 

O curso feito por quem
quer prestar concurso

público

Cultivar
(a terra)

Gálio
(símbolo)

Aroma, 
no falar
poético

(?) Leopol-
dinense,
escola de

samba
carioca

Arquétipo da Psicolo-
gia de Jung que repre-
senta o lado negativo

da psique humana
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horóscopo chinês

Fruta rica em
vitamina C

Situação
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hábitos e
ideias do
indivíduo
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modifica-
dos
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Antigo

soberano
persa
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(símbolo)

O (?)
Supremo,
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títulos de
Confúcio

GAOC
APICULTURA

IMPERATRIZ
COROORO
OLORNEON
DAEXATOSA

PARCIALSAD
NRBEE
ESORGOOC

SABIOCRIADO
LIMAATEN
IBAVALF

INCRIMINADO
RARABOSIR

EMGALAIT
PREPARATORIO

3/sad. 4/olor. 5/âmbar — atlas — sábio.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

Jogo dos Sete Erros: 1-gota do clarinete; 2-nota musical; 3-mão esquerda; 4-pé direito; 
5-gravata; 6-ouvido esquerdo; 7-base do suporte.

jogo dos sete erros

OBRA DE MARIA - de 30 de abril 
a 2 de maio de 2021, a Canção Nova, 
em Cachoeira Paulista (SP), sedia-
rá o Acampamento da Comunidade 
Obra de Maria, com o tema: “Bem-
aventurada és tu que crestes” (Lc 
1,45). O encontro será dirigido pelo 
fundador da Comunidade Obra de 
Maria, Gilberto Barbosa, que fará pre-
gação no domingo, às 10h40, com o 
tema: “Porque para Deus nada é im-
possível (Lc 1,37)”. Haverá partici-
pações dos padres Josenilson Silva, 
Wellington Silva e dos missionários 
Assis Rocha, Ivanildo Silva e Nubia 
Jacciara Xavier, da Obra de Maria. Por 
conta das restrições sanitárias, as pre-
gações, Terço e Adoração ao Santíssimo 
Sacramento podem ser acompanha-
das pelo Sistema Canção Nova de 
Comunicação. As missas no Santuário 
do Pai das Misericórdias seguem com 
a presença limitada de fiéis. A progra-
mação completa está disponível no 
link: https://eventos.cancaonova.com/
edicao/acampamento-obra-de-maria-6/

CASA DO CAMINHO - a chega-
da de um novo ser ao mundo é sem-
pre um momento de emoção e amor, 
e também de preocupação para fa-
mílias carentes. Oferecer suporte e 
orientação às mulheres grávidas e 
às mamães com filhos recém-nasci-
dos faz parte do importante trabalho 
realizado pela Casa do Caminho do 
Mandaqui. Desde 1978, a Associação 
mantém além dessa outras atividades 
solidárias, o serviço de Assistência às 
Gestantes. Para presentear as ma-
mães com roupas, fraldas e outros 
itens necessários para o acolhimen-
to do bebê, a Casa do Caminho ne-
cessita de doações. Para participar da 
Campanha Enxoval de Bebê, veja as 
informações no quadro nesta página. 
Ou entre no site www.casadocami-
nhomandaqui.com.br e conheça me-
lhor o trabalho da associação.

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) disponibilizará 
30 voluntários para a arrecadação de 
alimentos não perecíveis para doação 
de cestas básicas às famílias carentes 
da Zona Norte de São Paulo e Região, 
das 9 às 12 horas. O projeto, denomi-
nado Acolhimento Jagun Já, promo-
vido pelo Babalorixá Ayanini e orga-
nizado pelos próprios seguidores do 
templo busca dar apoio às pessoas que 
vem passando necessidade, buscan-
do ajuda no local. Para Mais informa-
ções: Acolhimento Jagun Já - https://
www.jagunja.com - @ile_jagunja_de_
oxalaikire / ilejagunja@gmail.com - 
11 99914-8403 (Daniella Gasparini).

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 façam 
umas comprinhas!!! Fica pertinho 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 institui-
ções que desenvolvem um trabalho as-
sistencial em prol de famílias carentes 
na Zona Norte. Seu trabalho assisten-
cial voltado, tanto para a distribuição 
de cestas básicas, quanto assistência a 
gestantes em situação de vulnerabili-
dade ou mesmo campanhas periódicas 
(arrecadação de cobertores ou mate-
rial escolar), assim como outras neces-
sidades sociais é realizado há mais de 
45 anos. Todo esse trabalho é realiza-
do através de doações, que podem ser 
feitas em alimentos, cestas, roupas 
(que seguirão para o bazar da institui-
ção) ou qualquer valor em dinheiro. 
Denominada #AmorEmMovimento, 
a campanha voltada para a aquisi-
ção de cestas básicas recebe doações 
de qualquer valor, através de depósi-
tos bancários. Maiores tel.: (11) 2231-
3827 ou pelo site: www.casadocaminho 
mandaqui.com.br

INSTITUTO ÊXITO DE EMPRE-
ENDEDORISMO - instituição sem 
fins lucrativos, está empenhado 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 dificuldades 

neste momento crítico que esta-
mos vivendo. As doações são ilimita-
das e podem ser feitas no site www.
institutoexito.com.br, onde o usurá-
rio será direcionado. No endereço, 
o doador poderá fazer transferên-
cia bancária e um Pix no valor que 
desejar. Vinte e três ONGs, de todas 
as regiões do País, fazem parte do 
Projeto Tamo Junto na Luta.

INSTITUTO TROVADORES 
UR BANOS - lança a campanha 
“Ali mente 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 tem 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 resolvemos 
criar a campanha: ALIMENTE A 
FAMÍLIA DE UMA MÃE CARENTE. 
O objetivo é comprar cestas básicas e 
distribuir para as mães que moram 
em comunidades carentes da cidade 
documentando 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 pacotes 
de macarrão - 500g, 1 molho de toma-
te pronto - 340g, 1 pacote de sal refi-
nado - 1kg, 1 leite em pó mistura lác-
tea - 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 presentear a muitas mães 
guerreiras que merecem ter paz em 
seus corações. Saiba como contribuir 
pelo whatsApp: (11) 97597-8132.

SHOPPING FIRMA PARCERIA 
COM ONG - drive-thru da Campa-
nha Juntos pela ZN arrecada do-
ações de EPIs, roupas e alimen-
tos. Com o intuito de arrecadar 
alimentos, roupas e equipamentos 
de proteção para famílias em situ-
ação de vulnerabilidade social da 
Zona Norte de São Paulo, princi-
palmente em tempos de pandemia, 
o Santana Parque Shopping firma 
novamente parceria com a ONG 
Resgatando Vidas na campanha 
Juntos Pela ZN. A região, compos-
ta por mais de 2 milhões habitantes, 
concentra o maior número de infec-
tados e mortos pela covid-19 na ca-
pital paulista. O empreendimento já 
está recebendo EPIs, alimentos não 
perecíveis 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 12h às 20h. Doações 
por drive-thru: Diariamente das 12h 
às 20h -Endereço: Rua Conselheiro 
Moreira de Barros, 2780 - Santana. 
Mais informações pelo site: www.
santanaparqueshopping.com.br ou 
pelo telefone: (11) 2238-3002 ou 
WhatsApp: (11) 96588-3226.

CAMPANHA - para arrecadar ces-
tas básicas para 1.500 famílias, de-
vido aos desdobramentos do Coro-
navírus (Covid-19), a Uni bes (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 campanha de arrecadação e do-
ação de cestas básicas para as mais de 
1.500 famílias que dependem da insti-
tuição para realizar suas refeições di-
árias. O valor para a doação da ces-
ta básica é de R$140,00 e contempla 
uma cesta de alimentos e outra de 
produtos para limpeza e higiene pes-
soal, suficientes para suprir as neces-
sidades básicas de uma família com-
posta por quatro pessoas durante um 
mês. No entanto, as doações não te-
rão um limite mínimo e nem máxi-
mo, sendo assim, caso queira cola-
borar com outro valor, acesse o link 
abaixo: https://unibes.doareacao.com.
br/campanha/arrecadacao_de_cestas/

FUNDAÇÃO ESCOLA DE CO-
MÉRCIO ÁLVARES PENTEADO 
(FECAP) - oferece serviço gratui-
to 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 profis-
sional. 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 rece-
be doações todos os dias da semana. 
A Paróquia tem cerca de 100 famílias 
assistidas que estão recebendo as ces-
tas básicas. Para mais informações: 
(66) 9 9680-2795 - Padre Luís Isidoro 
Molento. Facebook: https://www. 
facebook.com/pnsenhorapiedade15

BASÍLICA DE SANT’ANA - Preci-
samos 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, 2060 - Santana - Tel: 2281-
9085 - (Entregas em qualquer horá-
rio, 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 ANSIE-
DADE CAUSADA PELA PAN-
DEMIA: SETE AJUDAS PRÁ-
TICAS DO SITE JW.ORG - A 
pandemia de Covid-19 abalou o mun-
do de uma forma nunca antes vista e 
afetou muito o bem-estar emocional 
das pessoas em vários países. A ame-
aça de contrair e transmitir um vírus 
que pode matar, bem como a ansieda-
de e o isolamento social tiveram um 
profundo impacto em pessoas de dife-
rentes formações. Para ajudar as pes-
soas 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 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/SAN-
TANA - informa que não está rea-
lizando reuniões presenciais com a 
comunidade desde março de 2020, de-
vido aos riscos inerentes à Covid-19. 
Porém, seu presidente Vicente 
D’Errico Netto e sua diretoria conti-
nuam à disposição de demandas que 
se façam necessárias, tanto junto as 
Polícias Civil e Militar, como em rela-
ção as demais autoridades regionais. 
Para entrar em contato basta acessar 
http://www.ssp.sp.gov.br/conseg/ ou li-
gar 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. 

A UNIP NORTE - localizada na Vila 
Guilherme, é posto de aplicação das 
vacinas Coronavac, AstraZeneca e a 
da gripe. A imunização é dividida por 
faixa etária. 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, puérperas, povos 
indígenas e trabalhadores 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 imu-
nizado, basta apresentar RG e CPF 
para comprovar a idade. Onde: UNIP 
Norte, Rua Amazonas da Silva 737, 
Vila Guilherme - Quando: de segunda 
a sexta-feira, das 7 às 19h.

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.

Estudantes têm até esta sexta-feira para 
confirmar interesse em chip com internet

Estudantes da rede esta-
dual de São Paulo têm até esta 
sexta-feira (30), para confir-
mar interesse em receber o chip 
com 3GB de internet e parti-
cipar do Programa Além da 
Escola. A iniciativa é direcio-
nada aos alunos do 6º ano do 
Ensino Fundamental à 3ª sé-
rie do Ensino Médio das esco-
las regulares (incluindo EEI - 
Indígena, Quilombo, Área de 
Assentamento e alunos do no-
turno regular das PEIs), prio-
rizando os mais vulneráveis, se-
gundo o CadÚnico.

Por meio da tecnologia, a 
ação expande a carga horária 
dos estudantes, que passarão 
por momentos de recuperação 
de aprendizagem de maneira 

dinâmica, projetos em grupo 
que resolvam problemas reais 
da escola e orientações de estu-
dos personalizadas, via Centro 
de Mídias da Educação de São 
Paulo (CMSP). Se todas as eta-
pas do programa forem concluí-
das, cada grupo receberá R$300 
para utilizar na escola e tirar os 
projetos do papel.

Como confirmar 
interesse

A confirmação deve ser efe-
tivada no site da Secretaria 
Escolar Digital - SED (sed. 
educacao.sp.gov.br)

Para acessar, o estudante 
deve usar login e senha (os mes-
mos do app CMSP).

Passo a passo

Aluno > Questionário - Chips 
de Internet > Responder > Leia 
as instruções e responda às três 
questões > Clique em Salvar.

Orientação de estudos

O Além da Escola, objeti-
va a recuperação e aprofunda-
mento da aprendizagem, além 
do fortalecimento dos vínculos 
escolares dos alunos. O progra-
ma contempla a oferta por meio 
da utilização de metodologias 
híbridas de ensino, a orienta-
ção semanal de estudos em gru-
pos menores com professores da 
rede e a distribuição de chips de 
dados móveis.


