
São Paulo, 7 de maio 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
Balancetes, editais, empregos, negócios, 

veículos e outros. Distribuição gratuita. 

Anuncie

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. Na última segunda-feira (3), 
as Loterias CAIXA anuncia-
ram patrocínio à Confederação 
Brasileira de Ginástica (CBG). 
Serão investidos R$ 7,5 mi-
lhões por ano durante os pró-
ximos quatro anos, que totali-
zarão R$ 30 milhões no período 
de maio de 2021 a maio de 2025. 
Os recursos virão do Fundo de 
Desenvolvimento das Loterias 
(FDL) e vão contemplar duas 
Olimpíadas.


2. Impossibilitado de fazer seus 
treinos regulares na Europa 
devido às restrições de via-
gens internacionais, o cavalei-
ro olímpico Marcio Appel está 
aproveitando eventos no Clube 
Hípico de Santo Amaro, em 
São Paulo, para se preparar 
para Tóquio. No dia 2 de maio 
venceu a Copa Santo Amaro 
de CCE (Curso Completo de 
Equitação) e entre os dias 11 
e 16 disputa a modalidade de 
Salto e Adestramento. No dia a 
dia ele também utiliza a infra-
estrutura do Clube Hípico de 
Santo Amaro (www.chsa.com.
br) para praticar.


3. Na última quarta-feira (5), o 
São Paulo enfrentou o Racing, 
no Estádio Presidente Perón, 
em Buenos Aires, Argentina, 
pela terceira rodada do Grupo 
E da Libertadores. O São Paulo 
levou perigo ao gol do Racing, 
logo nos primeiros minutos.  
Após os sustos os donos da casa 
acordaram, dando trabalho 
para o Tricolor que só voltou a 
levar perigo aos 27. O Racing 
teve mais volume e não deixou o 
São Paulo jogar. O Tricolor teve 
uma ótima chance em cobrança 
de falta aos 40, quando Daniel 
Alves acertou o travessão. No 
final do primeiro tempo, houve 
confusão entre os jogadores dos 
dois times, após Benítez levar 
um tapa em disputa. O primeiro 
tempo foi disputado, mas o São 
Paulo teve mais dificuldade. No 
segundo tempo, o Rancing e o 
São Paulo voltaram buscando o 
gol da vitória, aos sete minutos 

o atacante Luciano pediu para 
sair, pois estava sentindo dores 
na coxa, aos 15 minutos o meia 
Daniel Alves pediu para ser 
substituído, pois, estava sen-
tindo dores na parte de trás da 
coxa. O jogo ficou truncado e bri-
gado no meio de campo e aos 27, 
o Racing abriu o placar, mas o 
bandeirinha marca impedimen-
to do lateral do Racing. Aos 34, 
o meia William foi expulso por 
falta em Cvitanich (não há VAR 
nessa fase). Com um a mais, o 
Racing intensificou a pressão, 
mas não conseguiu passar, nem 
pelo Miranda e nem pelo Volpi. 
O São Paulo segue na lideran-
ça do Grupo E da Libertadores, 
com sete pontos. O Racing, com 
cinco, e no outro jogo da cha-
ve, Rentistas e Sporting Cristal 
também empataram sem gols, e 
o Tricolor pode se classificar na 
próxima rodada.


4. Na última quarta-feira (5), 
a lateral-direita e atacante da 
equipe feminina do São Paulo, 
Mônica, foi submetida a cirur-
gia no joelho direito, e passa 
bem. Foi feito procedimento de 
correção de ruptura ligamentar. 
Após a cirurgia, a jogadora teve 
alta hospitalar e já iniciou a re-
cuperação com a supervisão do 
departamento médico da equipe 
feminina.


5. O GP da Espanha aconte-
ce neste final de semana, no 
Circuito da Catalunha. O 1º 
treino livre acontece na sex-
ta-feira (7) de maio, às 6h30, o 
2º treino acontece também na 
sexta-feira, às 10 horas, o ter-
ceiro treino será no sábado (8) 
de maio, às 7 horas, e às 10 ho-
ras, será o treino classificatório. 
Para no domingo (9), acontecer 
a corrida às 10 horas. 


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

O São Paulo empatou 0 a 0 contra o Racing na Argentina 

“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.

SHOPPING METRÔ TUCU-
RUVI - o Shopping Metrô Tucuruvi 
segue engajado com o bem-estar e em 
oferecer momentos divertidos para 
as famílias da Zona Norte, por isso 
traz de volta para o empreendimen-
to a Pista Roller. Em parceria com a 
loja Traxart, o shopping center con-
vida quem gosta ou quer aprender a 
andar de patins a conhecer um local 
mais do que especial e todo equipado. 
Crianças, jovens e adultos recebem 
todos os itens necessários para brin-
car à vontade e com todo conforto e 
segurança, até o dia 24 de julho de se-
gunda-feira a sábado, das 12 às 20h, 
e domingo e feriado, das 14 às 20h. 
Local: Piso L1, em frente à Praça de 
Eventos - Endereço: Rua Paranabi, 
218 a 224 - Tucuruvi.

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.

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 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. 
casadocaminhomandaqui.com.br

INSTITUTO ÊXITO DE EMPRE-
ENDEDORISMO - instituição sem 
fins lucrativos, está empenhada em 
reduzir os impactos sociais causa-
dos pela pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19) no nosso país. Para 
isso, abriu espaço em seus canais de 
comunicação para ampliar a cam-
panha “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.institutoexi-
to.com.br, onde o usurário será dire-
cionado. No endereço, o doador pode-
rá fazer transferência bancária e um 
Pix no valor que desejar. Vinte e três 
ONGs, de todas as regiões do país, fa-
zem parte 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 divulga-
da pela mídia, 19 milhões de brasilei-
ros não têm comida na mesa. A fome 
no Brasil também tem cara e tem cor: 
mulheres da periferia, chefes de famí-
lia, negras, com pouco estudo são as 
principais afetadas. Nós, do Instituto 
dos Trovadores Urbanos, estamos 
muito sensibilizados com esses núme-
ros 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 divulgan-
do a todos os apoiadores. Todos podem 
participar! Conteúdo das cestas: 3 pa-
cotes de arroz tipo - 1kg, 1 pacote de 
feijão 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 refina-
do - 1kg, 1 leite em pó mistura láctea - 
200g, 1 pacote de fubá - 500g, 1 pacote 
de café torrado e moído - 250g, 1 em-
balagem para os itens da cesta. Juntos 
faremos um verdadeiro ato de amor 
para presentear a muitas mães guer-
reiras que merecem ter paz em seus 
corações. Saiba como contribuir pelo  
whatsApp: (11) 97597-8132.

SHOPPING FIRMA PARCERIA 
COM ONG - drive-thru 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 
Juntos Pela ZN. O empreendimen-
to já está recebendo EPIs, alimentos 
não perecíveis e roupas em bom esta-
do. Toda semana, os itens arrecadados 
são retirados pela ONG Resgatando 
Vidas e entregues a diversas famílias 
cadastradas. As doações devem ser 
entregues no drive-thru do estacio-
namento 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, 
2.780. Mais informações pelo site: 
www.santanaparqueshopping.com.br 
ou pelo telefone: (11) 2238-3002 ou 
WhatsApp: (11) 96588-3226.

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

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.

COMPRO 
CÉDULAS 

E MOEDAS
Antigas, 

nacionais e 
estrangeiras

(11) 94117-2333

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

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

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.

Governo de São Paulo lança Casa da Juventude 
para incentivar qualificação e empreendedorismo

O Governador João Doria 
lançou na terça-feira (4), o pro-
jeto Casa da Juventude, que vai 
oferecer espaços multiuso de 
apoio ao público jovem no início 
da vida profissional. Os equipa-
mentos terão ações de incentivo 
à qualificação, empreendedoris-
mo, busca de oportunidades de 
emprego, renda e área de traba-
lho colaborativo, estimulando a 
criação de novos projetos e ne-
gócios entre o público juvenil. O 
Governo do Estado vai investir 
R$ 20 milhões na criação de es-
paços em municípios de peque-
no porte em diversas regiões.

O projeto será gerido pela 
Secretaria de Desenvolvimento 
Regional e contará com a parti-
cipação das Secretarias de De-
senvolvimento Econômico; Cul-
tura e Economia Criativa; e 
Ha bitação, por meio da CDHU 
(Companhia de Desen volvimento 
Habitacional e Urbano). A Se-
cretaria de Desenvol vimento Re-
gional vai fazer a articulação com 
as Prefeituras e formalizar con-
vênios para criação dos espaços.

As cidades interessadas de-
vem, obrigatoriamente, contar 
com um Conselho Municipal de 
Juventude e ter população me-
nor que 150 mil habitantes. As 
Prefeituras vão indicar terre-
nos e ficarão responsáveis pela 

aquisição de móveis e demais 
equipamentos. O Estado vai fi-
nanciar prédios com área cons-
truída de 240m², em estrutura 
metálica e alvenaria. O prazo 
médio para a entrega de cada 
unidade é de oito meses.

Mais oportunidades

O projeto vai ajudar jo-
vens na busca por oportunida-
des de emprego e renda com 
ações voltadas para a qualifica-
ção profissional, economia cria-
tiva, empreendedorismo e con-
vivência. Além de cursos, a 
Casa da Juventude incentivará 
o coworking com área projetada 
especificamente para o trabalho 
colaborativo, garantindo que os 
jovens possam desenvolver pro-
jetos empresariais em diversos 
setores.

Para a qualificação pro-
fissional, o Estado vai ofere-
cer as modalidades Expresso e 
Estágio do Novotec, com cur-
sos técnicos e profissionalizan-
tes gratuitos, além de um am-
biente para desenvolvimento 
de modelos de negócios susten-
táveis e startups. As Casas da 
Juventude também serão uni-
dades acadêmicas e operacio-
nais para atividades presen-
ciais de cursos oferecidos pela 

Univesp (Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo).

A Casa da Juventude tam-
bém vai apresentar aos partici-
pantes um conjunto de negócios 
baseados em capital cultural e 
criatividade empreendedora. O 
objetivo é oferecer formação em 
economia criativa e práticas de 
transformação digital, além de 
oferecer cursos com metodolo-
gia apropriada para o ensino de 
robótica, tecnologias da infor-
mação e tecnologias aplicadas a 
design, animação e games, entre 
outros.

Números

Levantamento da Secretaria 
de Desenvolvimento Regional 
aponta que, há cerca de 10 mi-
lhões de jovens com idade entre 
15 e 29 anos no Estado de São 
Paulo, ou 22% da população. No 
Brasil, a população jovem é de 
48 milhões, o equivalente a 28% 
da população.

De acordo com a pasta, 
existem ao menos 59 municí-
pios com Conselho Municipal 
da Juventude instituído ou em 
processo de criação, em todo o 
Estado. A expectativa é de que 
o projeto Casa da Juventude in-
centive os municípios e incenti-
ve a criação de novos conselhos.

Vendas de imóveis usados sobem 23,02% na Capital
As vendas de imóveis usa-

dos obtiveram alta de 23,02% 
no mês de março em relação a 
fevereiro na capital. O resul-
tado foi apurado pela pesqui-
sa do Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis de São 
Paulo (CRECISP), comprovan-
do que as medidas de isolamen-
to social não prejudicam o mer-
cado imobiliário.

Ainda de acordo com o 
CRECISP, uma proporção de 
44,35% dos negócios desse pe-
ríodo foi feita à vista e ou-
tros 45,97% foram financia-
dos por bancos privados. Coube 
à CAIXA um percentual de fi-
nanciamento de 4,84% dos ne-
gócios ocorridos em março na 
capital. O índice é um pouco su-
perior aos 3,23% corresponden-
tes às vendas financiadas dire-
tamente pelos proprietários. E 
os consórcios responderam por 
1,61% do total vendido.

“Isso demonstra que as ins-
tituições financeiras - especial-
mente as privadas - têm visto o 
mercado imobiliário com bons 
olhos, acirrando a concorrência 
por novos clientes e oferecen-
do condições muito atraentes 
aos futuros mutuários”, afir-
mou o presidente do CRECISP, 
José Augusto Viana Neto. A ex-
pectativa, segundo Viana, é  de 
crescimento dos negócios até 
o final do ano, principalmente 
com a ampliação da cobertura 
das vacinas, garantindo a reto-
mada gradativa das atividades. 

“Os novos clientes não su-
miram. Apenas estão buscan-
do condições mais interessan-
tes para negociar, com taxas de 
juros mais baixas, por exemplo. 
O grande percentual de negó-
cios à vista também indica que 
o comprador está preferindo in-
vestir no imóvel agora, do que 
contar com um pagamento par-
celado com que talvez tenha di-
ficuldade em arcar futuramen-
te, caso perca seu emprego.

Mais da metade das ven-
das de casas e apartamentos 
(58,06%) ocorridas na Capital 

em março foi de imóveis cujo 
valor final médio não ultrapas-
sou R$ 800 mil. Com relação ao 
valor médio do metro quadra-
do, 52,17% dos imóveis nego-
ciados estavam na faixa de R$ 8 
a R$ 9 mil/m². No mês de mar-
ço, o perfil das casas e aparta-
mentos foi, na maioria, de pa-
drão médio (76%).

Aluguel sofre queda 
em março

Enquanto as vendas de imó-
veis usados subiram, o merca-
do observou uma tendência de 
queda nos imóveis alugados em 
março, na comparação com fe-
vereiro. Nesse período, a que-
da chegou a 21,46%. Mesmo 
assim, o acumulado do ano ain-
da está positivo em 8,97%, de-
monstrando que o mercado ain-
da está aquecido.

Uma surpresa nas garan-
tias locatícias foi o percentu-
al de 45% registrado nos de-
pósitos em poupança de três 
meses de aluguel. O fiador, 

anteriormente preferência nas 
locações, ficou com 22,74% dos 
contratos e o seguro fiança, 
com 20,48%.

O volume de chaves devol-
vidas em março superou em 
51,29% o número de imóveis 
alugados. Em fevereiro, esse 
índice tinha chegado apenas a 
6,44%, o que indica um aumen-
to de 42,14% nas devoluções. 
“Ao que tudo indica, a corre-
ção do aluguel pelo IGPM le-
vou os inquilinos a não renova-
rem seus contratos e buscarem 
imóveis com valores de aluguel 
mais acessíveis. Os proprietá-
rios que não aceitaram nego-
ciar, acabaram com suas casas 
e apartamentos vazios”, ressal-
tou Viana.

A inadimplência também 
cresceu em março na capital, 
fechando o mês 20,71% maior 
que em fevereiro (6,82% contra 
5,65% na comparação).

A faixa de preço de loca-
ção preferida dos inquilinos 
foi de imóveis de até R$ 1.500 
(59,35% dos novos contratos).

Foto: AGZN

Vendas de imóveis usados obtiveram alta de 23,02% no mês de março


