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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
97118-3103VENDO 

TERRENO
Atibaia, próximo ao Frango 
Assado, Chácara Estância 
Brasil, 1.000m2, docto ok, 

cercado, R$ 150 mil.

97747-1827

Massaguaçú, na avenida do 
Hotel Costa Norte, c/ docu-

mentação ok. R$ 380 mil

VENDO CASA 
CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002

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 - Agên-
cia 91, o banco enviou através do correio mas 
a empresa não recebeu, foram usadas 21 fo-
lhas devolvidas por fraude, (restaram 19 folhas) 
todos 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

SENHORES LEITORES Atenção antes de negociar! Não é de nossa responsabilidade 
o conteúdo dos anúncios publicados nem a idoneidade dos anunciantes

SENHORES LEITORES - Atenção antes de contratar um 
serviço! Não é de nossa responsabilidade o conteúdo dos 
anúncios publicados nem a idoneidade dos anunciantes

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 ati-
vidades solidárias, o serviço de 
Assistência às Gestantes. Para pre-
sentear as mamães com roupas, fral-
das e outros itens necessários para 
o acolhimento do bebê, a Casa do 
Caminho necessita de doações. Para 
participar da Campanha Enxoval de 
Bebê, veja as informações no qua-
dro nesta página. Ou entre no site 
www.casadocaminhomandaqui.com.
br e conheça melhor 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, 
1.736 - Vila Rosa. Tel: (11) 2203-0361.

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 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”. Nós, do Instituto dos Tro-
vadores Urbanos, estamos muito 
sensibilizados com esses números e 
resolvemos criar a campanha: ALI-
MENTE A FAMÍLIA DE UMA MÃE 
CARENTE. O objetivo é comprar ces-
tas básicas e distribuir para as mães 
que moram em comunidades carentes 
da cidade documentando e divulgan-
do a todos os apoiadores. Todos po-
dem participar! Conteúdo das cestas: 
3 pacotes de arroz tipo - 1kg, 1 paco-
te de feijão carioca - 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 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 presentear a muitas 
mães guerreiras que merecem ter paz 
em seus corações.  Saiba como contri-
buir pelo whatsApp: (11) 97597-8132.

SHOPPING FIRMA PARCERIA 
COM ONG - drive-thru da Campa-
nha Juntos pela ZN arrecada doa-
ções 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. 
As doações devem ser entregues no 
drive-thru do estacionamento co-
berto do Piso 1 (G1), com acesso 
pela Rua Dorival Dias Minhoto, do 
Santana Parque Shopping, das 12 
às 20 horas. Doações por drive-th-
ru: Diariamente das 12 às 20 ho-
ras. Endereço: Rua Conselheiro Mo-
reira de Barros, 2.780 - 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, 

devido aos desdobramentos do co-
ronavírus (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 míni-
mo e nem máximo, sendo assim, 
caso queira colaborar 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 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/

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.

1. A Conmebol (Confederação 
Sul-Americana de Futebol) anun-
ciou que a final da Liber tadores 
de 2021 será disputada no Uru-
guai, no dia 20 de novembro, o 
palco será o estádio Centenário, 
em Montevidéu. E a capital uru-
guaia também será sede da parti-
da decisiva da Sul-Americana, no 
dia 6 de novembro.


2. O GP de Mônaco acontece nes-
te final de semana, no Circuito 
de Monte Carlo, o primeiro trei-
no livre aconteceu na quinta-fei-
ra (20) de maio, o segundo treino 
também aconteceu na quinta-
feira, o terceiro treino será no 
sábado (22), às 7 horas e o trei-
no classificatório, às 10 horas. 
Para no domingo (23), acontecer 
a corrida às 10 horas. 


3. Na última quinta-feira (20) 
o tenista Orlando Luz garan-
tiu vaga, nas quartas de final do 
torneio de Antália, na Turquia. 
Evento tem a premiação de US$ 
15 mil e pontos para o ranking 
mundial. Orlando derrotou o ita-
liano Daniele Capechi e busca 
vaga na semifinal nesta sexta-fei-
ra (21) contra o dominicano Nick 
Hardt, 531º e sexto favorito.


4. Na última quarta-feira (19) o 
Paris Saint-Germain venceu o 
Monaco por 2 a 0 e conquistou 
a Copa da França, a partida não 
teve a presença de público no 
Stade de France, na capital fran-
cesa. O atacante Neymar, estava 
suspenso, os gols foram marca-
dos por Mauro Icardi (aos 19 mi-
nutos), e também pelo Mbappé 

(aos 81 minutos), os gols deram 
ao time parisiense seu 14º título 
da Copa da França.


5. Na última quarta-feira (19), 
o Palmeiras encarou o Atlético-
GO pela terceira rodada do 
Campeonato Brasileiro sub-17. 
Aos 21 minutos Thalys abriu o 
placar para o Verdão. Aos 30 mi-
nutos Zé Henrique do Atlético-
GO foi expulso, e após a expulsão 
o Palmeiras chegou com perigo, 
mas o primeiro tempo acabou 
com a vitória parcial do Verdão. 
No segundo tempo o Atlético-GO 
voltou melhor e empatou aos seis 
minutos com Daniel. O Verdão 
conseguiu retomar o controle da 
partida, e aos 28 minutos Jean 
Carlos desempatou para o Verdão.  
Aos 39 Jean Carlos marcou nova-
mente ampliando o placar para o 
Palmeiras. Vitória do Palmeiras 
por 3 a 1. O Verdão sobe para a 
segunda posição com seis pon-
tos e três atrás do Flamengo, o 

Atlético-GO cai para oitavo. Na 
sexta-feira (28), o Palmeiras re-
torna, contra o Ceará.


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: Fábio Menotti/Palmeiras

Palmeiras venceu o Atlético-GO por 3 x 1

“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.

Edital FIA destinará recursos a projetos de todo 
País voltados à proteção de crianças, adolescentes 

e suas famílias no contexto da pandemia 
O Itaú Social abriu, na últi-

ma segunda-feira (17), as inscri-
ções para o Edital FIA (Fundos 
da Infância e da Adolescência). 
Na edição deste ano, devido ao 
agravamento da pandemia de 
Covid-19, o foco principal será 
apoiar projetos que contribuam 
para a garantia de direitos dian-
te do quadro de aumento das 
desigualdades.

Os CMDCAs (Conselhos Mu-
nicipais dos Direitos da Criança 
e do Adolescente) de todo o País, 
responsáveis pela gestão dos 
Fundos, devem selecionar e ins-
crever propostas que ofereçam 
proteção e apoio a crianças, ado-
lescentes e suas famílias. As ins-
crições podem ser feitas no site 
itausocial.org.br/editais, até o dia 
30 de julho. Em 2020, R$ 10,74 
milhões foram investidos em ini-
ciativas de 42 municípios.

Serão selecionados projetos 
que atuem no combate à fome e 

no atendimento às necessidades 
básicas, como a entrega de ces-
tas de alimentos, refeições, kits 
de higiene, fraldas, gás de cozi-
nha e outros itens essenciais. 

O Edital busca ainda, apoiar 
iniciativas voltadas ao enfrenta-
mento da violência doméstica e 
sexual, ao trabalho infantil e ou-
tras violações que se intensifica-
ram no decorrer da pandemia. 
São elegíveis também propostas 
que contribuam para o fortale-
cimento da convivência fami-
liar e comunitária, assim como 
a preservação da saúde emocio-
nal de crianças e adolescentes.

A garantia do direito à Edu-
cação é outra diretriz do Edital. 
Ações que garantam a retomada 
segura da Educação presencial 
poderão ser submetidas, assim 
como iniciativas que ofereçam 
conteúdo e atividades educati-
vas e culturais, por meios vir-
tuais ou de forma híbrida, 

envolvendo a participação da 
família.

O Edital FIA é elaborado con-
forme as orientações do Conanda 
(Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente), 
que estabelece a realização de 
ações emergenciais de defesa de 
crianças e adolescentes em situa-
ções excepcionais, como a gerada 
pela pandemia, e a utilização dos 
recursos do Fundo dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.

A expectativa para esta edição 
é ampliar o número de inscrições 
e alcançar as cidades que ainda 
não participaram do Edital. 

O anúncio dos projetos se-
lecionados está previsto para 
janeiro de 2022. Em caso de 
dúvidas sobre o Edital, os in-
teressados podem entrar em 
contato nos telefones (11) 
98777-0438, 98777-0548, 2127-
4404 ou pelo e-mail itausocial- 
edital@prattein.com.br.

Aluguel residencial novo sobe 2,91% na 
capital, aponta pesquisa do Secovi-SP

A Pesquisa de Valores de 
Locação Residencial, divulga-
da mensalmente pelo Secovi-
SP, aponta aumento de 2,91% 
entre maio de 2020 e abril de 
2021, percentual bem abaixo do 
IGP-M (Índice Geral de Preços - 
Mercado), medido pela Fundação 
Getúlio Vargas, que foi de 32,02% 
em igual período. Em abril, o va-
lor médio dos contratos de locação 
residencial fechados na cidade de 
São Paulo teve queda de  - 0,50% 
em relação ao mês anterior.

“Apesar da variação nega-
tiva, pontualmente, neste mês, 
existe uma perspectiva de me-
lhora na variação do acumu-
lado, projetando uma boa ex-
pectativa para o mercado de 
locação residencial no segun-
do semestre”, analisa Adriano 
Sartori, vice-presidente de 
Gestão Patrimonial e Locação 
do Secovi-SP.

Os imóveis com 3 dormitó-
rios apresentaram as menores 
variações de preço (0,70%), se-
guidos dos imóveis de 2 quartos 
(0,50%). 

O valor do aluguel das 

residências de 2 dormitórios 
diminuiu 0,40%. Confira a ín-
tegra da Pesquisa de Locação, 
acesse: http://www.secovi.com. 
b r / p e s q u i s a s - e - i n d i c e s /
pesquisa-de-locacao

Foto: AGZN

Apurado entre maio de 2020 e abril de 2021, percentual ficou bem abaixo 
do IGP-M de 32,02% em igual período, segundo a Fundação Getúlio Vargas

SAlA SANTANA
(COMERCIAl)

Vendo 38m2 área útil, próx. 
ao Metrô Tietê, 2º andar.  
R$ 330.000,00. 

94667-5961 - Adailton Cr. 59.655

PQ. NOVO MuNDO
(TERRENO)

Vendo esquina c/ 540m2,  
próximo a Marginal Tietê.  
R$ 900.000,00. 

94667-5961 - Adailton Cr. 59.655

CONSTRuÇÃO 
CIVIl

Quer construir galpão/
sobrados/prédios, 
com qualidade e 

confiança?... Confira!
94667-5961 - Adailton

Cr
. 5

9.
65

5

VENDEDORAS 
FREE-lANCER 
P/consignado, c/s experiência. 

Comissionada. Local Zona Norte. 
Enviar currículo para e-mail: 

smutsu@hotmail.com

DOMÉSTICA 
PARA FAMÍLIA
De 3 pessoas c/ referência 

e more na Zona Norte.
Tel: 2978-5102

Fase de Transição do Plano 
São Paulo segue até 31 de maio

Além das atualizações do cro-
nograma de vacinação, o gover-
nador João Doria anunciou na 
última quarta-feira (19), a pror-
rogação da Fase de Transição 
do Plano São Paulo para todo 
o Estado até o próximo dia 31. 
Uma nova etapa terá início em 
1º de junho, com ampliação do 
horário de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais até 
às 22 horas e a testagem rápida 
de pessoas sintomáticas.

“A partir do dia 1º de ju-
nho, entraremos em uma nova 
fase do Plano São Paulo, com 
ampliação do horário de fun-
cionamento das atividades eco-
nômicas até às 22 horas e 60% 
de ocupação dos locais. Vamos 
também iniciar um amplo pro-
grama de testagem rápida de 
pes soas sintomáticas nos mu-
nicípios em todo o Estado de 
São Paulo”, afirmou Doria. 
“Estamos avançando, mas com 
cautela, com prudência e reco-
mendando às pessoas que con-
tinuem a usar máscara, a fazer 
distanciamento social, a fazer 
uso de álcool em gel e a lavar as 
mãos com frequência”, comple-
tou o governador.

Durante a Fase de Transição 
que prevalece até o dia 31, esta-
belecimentos comerciais, gale-
rias e shoppings podem funcio-
nar das 6 às 21 horas. O mesmo 
horário de funcionamento é se-
guido por serviços como: res-
taurantes e similares, salões de 
beleza, barbearias, academias, 
clubes e espaços culturais como: 
cinemas, teatros e museus. A 
partir do dia 1º, o horário per-
mitido será das 6 às 22 horas.

A capacidade máxima de 
ocupação nos estabelecimentos 
liberados será limitada em 40% 
já, a partir desta segunda-feira 
(24). Já no dia 1º de junho, a ca-
pacidade máxima passa a ser de 
60%.

As celebrações individuais 
e coletivas em igrejas, templos 
e espaços religiosos continuam 
permitidos, seguindo os proto-
colos de higiene e distanciamen-
to social. O “toque de recolher” 
continua em todo o Estado, das 
21 às 5 horas, assim como a re-
comendação de teletrabalho 
para atividades administrativas 
não essenciais e escalonamento 
de horários para entrada e saí-
da de trabalhadores do comér-
cio, serviços e indústrias. A par-
tir do dia 1º, o toque de recolher 
será das 22 às 5 horas.

Segundo a secretária de 
De senvolvimento Econômico, 
Patricia Ellen, o modelo da tes-
tagem rápida para sintomáticos 

nos municípios foi recomendado 
pelo Centro de Contingência do 
Coronavírus. “Toda a frente de 
testagem e monitoramento da 
transmissão vai incluir essa es-
tratégia de distribuição de tes-
tes rápidos para prefeituras e 
metas de testagem. E os muni-
cípios deverão ter a estratégia 
de monitoramento de contatos 
atualizada e a testagem em am-
bientes privados. Teremos reu-
nião com o governador no início 
da semana que vem para que 
possamos lançar oficialmente 
essa nova etapa”, completou a 
secretária.

Os números da pandemia no 
Estado na última quarta-feira, 
apresentaram a taxa de ocupa-
ção de UTIs por pacientes gra-
ves com Covid-19 em 79% no 
Estado e em 76,9% na Grande 
São Paulo. O total de internados 
em UTIs era de 10.129 em todo 
o Estado, com outros 11.983 pa-
cientes em vagas de enfermaria.

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Governador anuncia nova etapa do Plano São Paulo para junho


