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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

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

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 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 GP de Portugal aconte-
ce neste final de semana, no 
Autódromo Internacional do 
Algarve. O 1º treino livre acon-
tece na sexta-feira (30) de abril, 
às 7h30, o 2º treino acontece 
também na sexta-feira, às 11 
horas, o terceiro treino será no 
sábado (1º) de maio, às 8 horas, 
e às 11 horas, será o treino clas-
sificatório. Para no domingo (2), 
acontecer a corrida às 13h30. 


2. Na última quarta-feira 
(28), o São Paulo e Flamengo 
se enfrentaram pela 4ª roda-
da do Campeonato Brasileiro 
Feminino, na Arena Barueri, 
em São Paulo. O primeiro tem-
po foi equilibrado e disputado, o 
Tricolor pressionou o Mengão 
que respondeu nas tentativas 
do contra-ataque e bolas rápi-
das. O segundo tempo come-
çou do mesmo jeito, mas o São 
Paulo abriu o placar aos 23 mi-
nutos com a atacante Duda, o 
Flamengo tentou responder, 
mas não teve êxito. Aos 35 mi-
nutos, a zagueira Stela cometeu 
falta em Yaya e o árbitro mar-
cou pênalti para o São Paulo, 
Micaelly bateu e marcou o se-
gundo gol. Mesmo com a vanta-
gem o São Paulo continuou ata-
cando e aos 46 minutos, Duda 
chutou e ampliou o placar. Com 
o resultado, São Paulo alcan-
çou os 7 pontos na tabela, en-
quanto o Flamengo permane-
ce com 2 pontos. Fim de jogo 
São Paulo 3 x 0 Flamengo. No 
próximo sábado (1º) de maio, 
às 15 horas, o São Paulo entra 
em campo novamente, contra o 
Avaí Kindermann. O Flamengo 
enfrenta o Bahia, no domin-
go (2), às 18 horas. As parti-
das serão válidas pela 5ª roda-
da do Campeonato Brasileiro 
Feminino.



3. Pela 4ª rodada do Campeonato 
Brasileiro Feminino, na última 
quarta-feira (28), o Corinthians 
enfrentou o Internacional, no 
Sesc Campestre, em Porto Ale-
gre. O Timão teve o controle 
do jogo e aos 12 minutos saiu o 
primeiro gol. Após cruzamen-
to de Tamires, Jheniffer tocou 
para o fundo da rede e abriu o 
placar. Aos 20, Adriana bateu 
cruzado e Belinha, na tentati-
va de cortar, marcou contra, 2 
a 0 para o Corinthians. Aos 25, 
Gabi Portilho ampliou, e aos 48 
no último lance Cacau fechou a 
conta. Final Internacional 0 a 
4 Corinthians. Com a vitória o 
Corinthians segue na lideran-
ça do campeonato, agora com 12 
pontos, quatro a mais que o vice- 
líder Palmeiras, que ainda não 
jogou nesta rodada. O Inter está 
em sétimo, com sete pontos.


4. Na última quinta-feira (29), 
a tenista Carol Meligeni Alves 
e atleta da ADK Tennis, do 
Itamirim Clube de Campo, em 
Itajaí (SC), venceu o clássico bra-
sileiro contra Beatriz Haddad 

Maia, 242ª e atual número 1 do 
Brasil e garantiu vaga nas quar-
tas de final no torneio de Oeiras, 
em Portugal. A premiação do tor-
neio é de US$ 25 mil e 65 pontos 
para a campeã no ranking mun-
dial da WTA.


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: Rubens Chiri / saopaulofc.net

São Paulo e Flamengo se enfrentaram pela 
4ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

“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.

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

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

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento de 
ANTONIO RODRIGUES PINHO 
NETO, portador da CTPS.: 7877-25 - 
PI, em nosso escritório ou estabele-
cimento no prazo de 3 dias úteis. O 
seu não comparecimento caracteri-
zará o Abandono de Emprego, con-
forme o artigo 482, letra “I” da CLT.

São Paulo, 30 de abril de 2021
Empresa: Linercon Construção e Incorporação Ltda

EXTRAVIO DE EQUIPAMENTO ECF - EMISSOR DE CUPOM FISCAL
GALL MODA ÍNTIMA VIRTUAL LTDA, portadora do CNPJ: 
16.697.475/0001-19, localizada na Rua Doutor Olavo Egídio, 941 - 
Santana - São Paulo - SP, vem informar que o equipamento marca Ep-
son ECF-IF, Modelo TM-T81 FBIII versão V.01.00.04 com nº fabricação 
EP081210000000029235, data de autorização 29/10/2012, foi extraviado.

Com ou sem experiência para plantões em todas as regiões de  
São Paulo. Entrar em contato pelo tel: - 11 94501-7038 - Andrea

Estou cadastrando corrEtorEs

Enjoy Olímpia Park Resort 
retoma atividades

O Enjoy Olímpia Park 
Resort voltou a receber os seus 
hóspedes na quinta-feira (29/4), 
com as atividades disponíveis 
para a diversão de toda a famí-
lia. As reservas poderão ser re-
alizadas pela central de ven-
das (11) 3030-3301 ou pelo 
site www.enjoyhoteis.com.br.

O resort já se tornou o des-
tino preferido das famílias que 
buscam lazer e diversão, por 
oferecer atrações para todas 
as idades. São várias, com op-
ção de água quentinha, acade-
mia e restaurantes. Nesta fase, 
o SPA, o cinema, a sala de jo-
gos e brinquedoteca não estarão 
disponíveis. Com acomodações 
modernas, o resort disponibili-
za apartamentos com cozinha 
americana equipada com micro- 
ondas e frigobar, antessala com 
sofá-cama e SmarTV e opção 
de um ou dois quartos confor-
táveis com ar-condicionado nos 
ambientes.

O Enjoy está localizado na 
cidade de Olímpia, a 430 km de 

São Paulo, ao lado do Thermas 
dos Laranjais, um dos maio-
res parques aquáticos do País 
e poucos minutos do Vale dos 
Dinossauros. A Enjoy Hotéis & 
Resorts, administradora hote-
leira do empreendimento, de-
senvolveu o protocolo “Enjoy 
Fun & Safe”, que reúne medidas 
de saúde e segurança recomen-
dadas por órgãos internacio-
nais, nacionais e do município, 

o que inclui a higienização e tes-
tagem de funcionários e visitan-
tes para garantir risco mínimo 
de contaminação da Covid-19 
em suas dependências.

O Enjoy disponibiliza o pa-
cote “Vale Viagem” que possi-
bilita comprar agora e viajar 
quando quiser até 2022. Mais 
informações estão disponíveis 
no site www.enjoyhoteis.com.br/
valeviagem.

Foto: Divulgação

Algumas atrações estarão liberadas para o uso dos visitantes 
obedecendo aos protocolos de saúde e segurança

Morre Eloy Gonçalves 
de Oliveira

Faleceu no último dia 27, aos 80 anos, Eloy Gonçalves 
de Oliveira, ex-superintendente da Associação Comercial 
de São Paulo-Distrital Norte, companheiro do Rotary 
Club de São Paulo Norte e Conselheiro Nato do Clube 
Esperia. Eloy Gonçalves de Oliveira foi mais uma gran-
de perda causada pela pandemia da Covid-19. Deixa espo-
sa Nair, filhos Rosane e Ricardo, netas Luiza e Bárbara, 
nora Suely, cunhados Penha e Ednaldo e sobrinhos 
Dênnis e Diogo, além de muitos amigos e companheiros 
na Zona Norte.

A Missa de 7º dia será celebrada de maneira virtual 
no próximo dia 4 de maio, às 19 horas, transmitida pelo 
canal Youtube da Paróquia Santa Teresinha Salesianos. 

Foto: Divulgação

Eloy Gonçalves de Oliveira

Nota de falecimento

Galeria do DJ “Sonia Abreu” foi 
inaugurada no Centro Cultural Olido

Pela primeira vez na Amé-
rica Latina, um equipamento 
público dedica um espaço per-
manente voltado ao univer-
so dos DJs. No dia 28 de abril, 
o Centro Cultural Olido, da 
Secretaria Municipal de Cultu-
ra, inaugurou a Galeria do DJ 
“Sonia Abreu”, com a Mostra 
“60 Anos de Discotecagem em 
São Paulo”.

A abertura, on-line, conta 
com tour virtual pela Mostra e 
Set “60 Anos de Discotecagem” 
de DJ Marky. Serão mais de mil 
itens em exposição. A tour vir-
tual e a cerimônia de inaugura-
ção poderão ser vistas pela pá-
gina http://www.facebook.com/ 
centroculturalolido/. A Expo-
sição fica na Galeria do DJ até o 
final de novembro de 2021.

A partir de 18 de maio, o es-
paço abre para o público em ge-
ral com visitas agendadas pelo 
site Sympla, com capacidade 
de até 10 pessoas por hora, ob-
servando todos os protocolos 
de segurança e distanciamento 

social. As inscrições são gratui-
tas e o link será divulgado em 
breve nas redes sociais.

O espaço foi pensado com o 
intuito de valorizar e celebrar o 
trabalho de mulheres e homens 
que se dedicaram e se dedicam 
ao ofício de disc-jóquei, com um 
mobiliário que servirá de mol-
dura para diversas exposições 
temáticas e outras atividades.

A escolha de homenagear 
Sonia Abreu (1951-2019) para 
dar nome ao espaço se deu por 
conta de seu pioneirismo na 
cena de discotecagem nacional.  

A Exposição “60 Anos de 
Discotecagem em São Paulo” 
traz, em ordem cronológica, fo-
tos históricas, flyers de época, 
figurinos, discos em vinil, ins-
talações audiovisuais e equipa-
mentos que ajudam a contar a 
linha do tempo da evolução do 
áudio no Brasil.

A Mostra colaborativa teve 
participação de mais de 100 
DJS de várias épocas e esti-
los musicais, como a própria 

Sonia Abreu, KL Jay, DJ Marky, 
DJ Nuts, Vintage Culture, VJ 
Spetto, Erika Palomino (atual 
diretora do Centro Cultural 
São Paulo), L_cio, Tessuto, Gop 
Tun, Mamba Negra, Tony Hits, 
Gui Boratto, Davis, Dmitri, Iraí 
Campos, Julião, Fabio Mer-
gulhão, Claudia Guimarães, e 
muitos outros.

A Galeria do DJ - Centro 
Cultural Olido está localiza-
da na Avenida São João, 473 - 
Centro Histórico de São Paulo. 
(11) 2899-7370

Tour virtual: 
http : / /www.facebook.com/
centroculturalolido
h t t p : / / w w w. t w i t c h . t v /
centroculturalolido
http://www.instagram.com/
galeriadodj/

Visitas presenciais, com hora 
marcada, a partir do dia 18 de 
maio de 2021
E-mail para agendar: olido 
cultural@gmail.com

Foto: Frâncio de Holanda/Secretaria Municipal de Cultura

Mostra “60 anos de Discotecagem em São Paulo” dá início à programação do espaço da Secretaria Municipal de 
Cultura a partir de 28 de abril; abertura inclui tour virtual pelo espaço e discotecagem especial com DJ Marky

Mercado de imóveis novos mantém 
bons resultados em março

O mercado de imóveis novos 
segue com bons resultados em 
meio à pandemia. Isso é o que 
mostra a pesquisa Secovi-SP do 
Mercado Imobiliário, realizada 
pelo departamento de Economia 
e Estatística. De acordo com o le-
vantamento, foi registrado em 
março a comercialização de 4.761 
unidades novas na cidade de São 
Paulo “Apesar da queda de 5% 
em relação a fevereiro (5.009 
imóveis), a comercialização cres-
ceu 77,5% frente ao resultado de 
março do ano passado (2.683 uni-
dades)”, destaca Celso Petrucci, 
economista-chefe do Secovi-SP.

No acumulado de 12 meses 
(abril de 2020 a março de 2021), 
as 54.964 unidades comercia-
lizadas representaram um au-
mento de 5,9% em relação ao 
período anterior (abril de 2019 a 
março 2020), quando foram ne-
gociadas 51.897 unidades.

Os imóveis mais vendi-
dos foram os de 2 dormitórios, 
com área útil entre 30 m² e 45 
m² e preços de até R$ 240 mil. 
“Imóveis econômicos participa-
ram com 62% do total comercia-
lizado no mês e apresentaram 
crescimento de 120% em rela-
ção a março de 2020, quando fo-
ram vendidas 1.350 unidades”, 
destaca Petrucci.

Em março deste ano, 2.967 
unidades vendidas e 2.083 

unidades lançadas foram en-
quadradas como econômicas 
(dentro dos parâmetros do pro-
grama Casa Verde e Amarela). A 
oferta desse tipo de imóvel tota-
lizou 22.102 unidades disponí-
veis para venda.

No segmento de mercado de 
médio e alto padrão, a Pesquisa 
Secovi-SP identificou 1.794 uni-
dades vendidas, 1.414 unidades 
lançadas e oferta final de 19.735 
unidades.

Lançamentos 

De acordo com a apura-
ção do Secovi-SP, foram lança-
das 3.497 unidades na cidade de 
São Paulo em março – um cres-
cimento de 108% quando com-
parado ao resultado de feverei-
ro (1.680 unidades). Em relação 
às 1.761 unidades lançadas em 
março do ano passado, o aumen-
to foi de 98,6%.

No acumulado do ano, os lan-
çamentos totalizaram 6.971 uni-
dades, das quais 65% (4.560 uni-
dades) de imóveis econômicos.

“O bom desempenho mostra 
que as incorporadoras mantive-
ram os seus esforços de vendas 
on-line, uma vez que o atendi-
mento presencial nos estandes 
ficou impossibilitado a partir 
da reclassificação do Plano SP 
para uma fase mais restritiva”, 

explica Emilio Kallas, vice -
presidente de Incorporação e 
Terrenos Urbanos do Secovi-SP. 
“Inclusive, alguns lançamen-
tos previstos para acontecer 
em março foram reprograma-
dos para os meses seguintes”, 
complementa.

A preocupação do setor se 
concentra na contínua eleva-
ção de preços dos insumos das 
obras. “Temos acompanhado 
com muita apreensão essa traje-
tória de alta de preços, cuja con-
sequência em um futuro bem 
próximo será o repasse do custo 
para o valor do imóvel, algo que 
não desejamos, pois os números 
da pesquisa demonstram que 
estamos atendendo a deman-
da reprimida, tanto em termos 
de produtos, quanto de preços” 
alerta Basilio Jafet, presidente 
do Secovi-SP.

A capital paulista encer-
rou o mês de março com a ofer-
ta de 41.837 unidades disponí-
veis para venda. A quantidade 
de imóveis ofertados ficou 1,7% 
abaixo da registrada em feve-
reiro (42.561 unidades) e 22,3% 
acima do volume de março de 
2020 (34.205 unidades). Esta 
oferta é composta por imó-
veis na planta, em construção e 
prontos (estoque), lançados nos 
últimos 36 meses (abril de 2018 
a março de 2021).

ALUGO APTO
R. Amaral Gama

Tel: 99445-2953 c/ Leonardo

2 dorms, sala 2 ambs, banh. social, coz, área de 
serviço, depósito, 1 vaga coberta. Perto de tudo. 

Aceito depósito caução ou seguro fiança.  
Aluguel + IPTU+ Cond: R$ 2.000,00


