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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

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

RASPAGEM 
DE TACOS

3942-3939 
99735-1517

O melhor acabamento da ZN

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

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

1. O GP do Azerbaijão aconte
ce neste final de semana, no Cir
cuito da Cidade de Baku. O 1º 
treino livre acontece na sexta
feira (4) de junho, às 05h30, o 2º 
treino acontece também na sex
tafeira, às 9 horas, o terceiro 
treino será no sábado (5) de ju
nho, às 6 horas, e às 9 horas, será 
o treino classificatório. Para no 
domingo (6), acontecer a corrida 
às 9 horas. 


2. O time de Futsal do Corin
thians está proibido de voltar ao 
Brasil por causa de alguns tes
tes positivos de Covid19 na dele
gação brasileira, o grupo está em 
quarentena no Uruguai. O time 
estava em disputa pela Conmebol 
Libertadores. Quatro atletas do 
time brasileiro testaram positi
vo na chegada ao país vizinho, 
foram: Careca, Bata lha, Rafa e 
Jackson. O treinador André Bié, 
o preparador físico Juninho, o 
gerente Edson Sesma, o super
visor Lorenzo Fon tana e o ana
lista de desempenho Anderson 
Vasconcelos também tiveram seus 
exames contaminados. O jogador 
Deives fez um desabafo em seu 
perfil no Twitter. “Aí, Conmebol, 
antes de querer fazer Copa 
América por aqui, vocês poderiam 
resolver a situação da Delegação 
do Futsal do Corinthians que ain
da está no Uruguai. São dez pes
soas, quase 20 dias, todos envol
vidos na Libertadores de Futsal”, 
escreveu o atleta. 


3. Os Jogos Olímpicos começa
rão no dia 23 de julho e o Japão 
está cogitando pedir aos torce
dores olímpicos que apresentem 
exames negativos ou registros 
de vacinação contra Covid19, 
segundo anunciou o jornal local 
na última segundafeira (31). Na 
sextafeira (28) de maio, o Japão 
prorrogou um estado de emer
gência em Tóquio e outras áreas 
até 20 de junho. Os espectadores 
estrangeiros já foram proibidos, 
e no mês que vem os organiza
dores devem decidir se os japo
neses poderão assistir aos Jogos. 

O principal portavoz do gover
no, Katsunobu Kato, disse que 
não sabe de nenhuma decisão so
bre o assunto. “Para fazer dos jo
gos um sucesso, é necessário le
var em conta os sentimentos do 
povo”, disse Kato.


4. Na última segundafeira (31) de 
maio, a Conmebol divulgou que o 
Brasil é o novo paíssede da Copa 
América, inicialmente a competi
ção seria realizada na Argentina 
e na Colômbia. Segundo a organi
zadora do evento, o que pesou na 
escolha foi a organização do País 
na última Copa América (2019) e 
também outro argumento utiliza
do foi o fato do país ter mais es
tádios em boas condições para os 
jogos das equipes nacionais sula
mericanas. A escolha do Brasil de
vese ao fato de que a Argentina 
teve piora nos casos de Covid19 
e abdicou do torneio no dia 30 
de maio, e no dia 20 de maio a 
Colômbia deixou de ser uma das 
sedes por causa de uma onda de 
protestos.  Foi confirmado através 
de um comunicado do Ministro do 
Interior da Argentina, Wado de 
Pedro, de que não teria condições 

de sediar o torneio pela piora da 
pandemia do novo Coronavírus 
(Covid19). A Argentina já regis
trou mais de 3,6 milhões de casos 
da doença e 76 mil mortes causa
das pelo vírus.  Os jogos ocorrerão 
entre os dias 13 de junho e 10 de 
julho, e contará com a participação 
de 10 seleções, Argentina, Bolívia, 
Chile, Paraguai e Uruguai estão 
no Grupo A. Brasil, Colômbia, 
Equador, Peru e Venezuela for
mam o Grupo B. Nas redes sociais, 
a Conmebol agradeceu ao presi
dente Jair Bolsonaro (sem parti
do) “assim como à Con fe deração 
Brasileira de Futebol (CBF) por 
abrir as portas do país ao que hoje 
em dia é o evento esportivo mais 
seguro do mundo”.


5. Nesta sextafeira (4), pela séti
ma rodada das Eliminatórias Sul
Americana, o Brasil e o Equador 
se enfrentam, no BeiraRio, às 
21h30 (horário de Brasília). De
pois de quase seis meses a equipe 
de Tite volta a campo. 


Serviço de Utilidade Pú bli ca  
Secr. Municipal de Es portes, La
zer e Recreação, Al. Iraé, 35, V. Cle
mentino, CEP: 04075000, Pabx: 
50886400, email: 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.: 32415822.

Foto: Divulgação

Copa América no Brasil rende críticas

“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.

2ª rodada
Campeonato Brasileiro 2021

 Dia Hora Equipes L o c a l

5/6 19h Atlético-GO x São Paulo Antônio Accioly 
5/6 21h Santos x Ceará Vila Belmiro
5/6 21h Bragantino x Bahia Nabi Abi Chedid
6/6 11h Fluminense x Cuiabá Maracanã 
6/6 16h América-MG x Corinthians Independência
6/6 16h Fortaleza x Internacional Castelão 
6/6 18h15 Palmeiras x Chapecoense Allianz Parque
6/6 18h15 Juventude x Athletico-PR Alfredo Jaconi
6/6 20h30 Sport x Atlético-MG Ilha do Retiro  
   Grêmio x Flamengo Arena do Grêmio 

VENDO 
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/ documentação ok. R$ 380 mil

VENDO CASA CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002
Masculino (a função exige). Com ou sem experiência em confecção - 
residir na Zona Norte. Enviar currículo para: selecao376@gmail.com

AJUDANTE GERAL PASSO PONTO LOJA 
NO TREMEMBÉ

Aceito proposta - Tel: 98012-1218

Loja c/ + ou - 400mts2, toda a instalação, vitrines, balcão, 
bancos, estoque c/ todos as prateleiras, ar condicionado, 

sist.de câmeras, todas as paredes c/ expositor. Vai ficar tudo 
menos a mercadoria. Valor R$ 35 mil. Ao lado da lotérica, 
perto da base da Polícia Militar. Aluguel baixo do mercado. 

Sistema de Consórcios é um dos 
setores em alta em meio à pandemia

O sistema de consórcios é 
um dos setores que continua em 
alta apesar da crise econômica 
intensificada pela pandemia. De 
acordo com levantamento rea
lizado pela ABAC  Associação 
Brasileira de Administradoras 
de Consórcios, os resultados dos 
primeiros quatro meses de 2021 
superam recordes de negócios 
realizados com crescimento de 
59,4% sobre o mesmo período 
do ano passado. O volume dos 
créditos comercializados atin
giu R$ 64,46 bilhões. 

A maior procura pelo siste
ma de consórcio foi identificada 
em todos os segmentos no qual 
está presente: veículos leves, 
motocicletas, imóveis, e veículos 
pesados, serviços e eletroeletrô
nicos e outros bens móveis du
ráveis. As adesões, acumuladas 
de janeiro a abril, somaram 1,05 
milhão de consorciados ao avan
çarem 24,2% sobre as 845,55 
mil do mesmo período do ano 
passado. 

O número de contempla
ções registradas nos primei
ros quatro meses deste ano foi 
9,5% menos do que no ano pas
sado. Foram 421,79 mil (jan
abr/2021) frente às 466,09 mil 
(janabr/2020), Por outro lado, 
os créditos concedidos amplia
ramse em 1,3% sobre R$ 19,30 
bilhões de 2020, chegando aos 
R$ 19,55 bilhões, neste ano.

Para o presidente executi
vo da ABAC Associação Brasi
leira de Administradoras de 
Consórcios, Paulo Roberto Rossi, 
os resultados obtidos devem em 
grande parte às mudanças ado
tadas pelas administradoras nes
se período de pandemia. “As tur
bulências vividas, em razão da 
pandemia, estão sendo grada
tivamente superadas pelas ad
ministradoras com a implemen
tação de mudanças, frente às 
necessidades observadas junto 
aos consumidores. Os focos têm 
sido a forma de atendimento, a 

informação constante e objetiva, 
valorizando as características e 
vantagens dos consórcios, esti
mulando, por consequência, ade
sões conscientes e ampliação do 
número de participantes”.

No total, as novas adesões 
somaram 1,05 milhão entre os 
meses de janeiro e abril des
te ano, sendo: 463,15 mil novas 
cotas de veículos leves; 350,60 
mil de motocicletas; 150,74 mil 
de imóveis; 39,27 mil de veícu
los pesados, 24,76 mil de servi
ços; e 19,53 mil de eletroeletrô
nicos. A média mensal de 262,01 
mil, verificada no período, este
ve acima da registrada no ano 
passado, quando atingiu 211,39 
mil vendas. 

O acumulado de 421,79 mil 
consorciados contemplados, 
de janeiro a abril, teve origem 
nas 184,39 mil de motocicle
tas; 173,19 mil de veículos le
ves; 27,99 mil de imóveis; 14,60 
mil de veículos pesados; 13,48 
mil de serviços; e 8,15 mil de 
eletroeletrônicos. A média men
sal chegou a 105,45 mil, um 
pouco abaixo da alcançada no 
ano passado com 116,52 mil 
contemplações.

O tíquete médio de abril 

atingiu R$ 64,41 mil, 20,3% aci
ma dos R$ 53,53 mil do mes
mo mês do ano passado, in
fluenciando diretamente no 
recorde dos negócios realiza
dos. Entre os fatores que forta
leceram a presença do Sistema 
de Consórcios no mercado fi
nanceiro e econômico mesmo 
diante das dificuldades impos
tas pela pandemia, Rossi desta
ca a importância da maior cons
ciência do consumidor quanto 
à gestão das finanças e maior 
planejamento. 

“Vivendo momento alta
mente positivo, o Sistema de 
Consórcios tem sido procurado 
por consumidores que, conhe
cendo a essência da Educação 
Financeira, planejam seus in
vestimentos pessoais, fami
liares, empresariais, visando 
adquirir bens ou contratar ser
viços por meio da forma mais 
simples e econômica disponível 
no mercado”, afirma Rossi. 

Antes de optar pelo siste
ma de consórcio, o consumidor 
deve se informar sobre suas ca
racterísticas e funcionamento. 
Para isso, a ABAC disponibiliza 
uma série de orientações no site 
www.abac.org.br  

Fonte: ABAC

Sistema de consórcios está entre os setores que mais se destacaram em 2021

PRomoVE aÇÃo SoCio CuLTuRaL - C.n.P.J. 69.127.611/0001-00 ConSoLidado

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(VALORES EM REAIS)

CONTAS 2020 2019

ATIVO  4.548.819,90 2.600.802,46

 CIRCULANTE 4.401.332,53 2.389.750,34

  DISPONIBILIDADES 3.403.280,91 1.830.234,58

   Caixa 690,22 690,22

   Bancos 102,99 802.149,59

   Aplicações 3.402.487,70 1.027.394,77

  OUTROS CRÉDITOS 998.051,62 559.515,76

   Créditos 998.051,62 559.515,76

 NÃO CIRCULANTE 147.487,37 211.052,12

   Imobilizado 147.487,37 211.052,12

PASSIVO 4.548.819,90 2.600.802,46

 CIRCULANTE 3.289.797,38 785.887,35

  CONTAS À PAGAR 5.975,06 2.667,41

  DEB. SOCIAIS 1.620.281,09 615.832,56

  DEB. FISCAIS 4.467,88 4.232,16

  OUTROS DÉBITOS 181.283,48 144.179,26

  PROVISÕES 1.477.789,87 18.975,96

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.259.022,52 1.814.915,11

  Patrimônio Social 1.814.915,11 1.226.120,55

  Ajuste Exercício Anterior -13.497,20 0,00

  Superávit do Exercício -542.395,39 588.794,56

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM

31 de dezembro de 2020 e 2019 - (VALORES EM REAIS)

 2020 2019

RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS 34.592.324,79 10.929.285,78

Receita Educação 27.199.875,09 6.518.624,28

Receita Assistência Social 7.237.107,36 4.233.423,49

Outras Receitas 125.305,05 124.358,74

Receitas Financeiras 30.037,29 52.879,27

(=) RECEITA BRUTA OPERACIONAL 34.592.324,79 10.929.285,78

(-) CUSTOS E DESPESAS DE PROJETOS -35.134.720,18 -10.340.491,22

(-) Atividades de Educação -27.787.257,89 -6.183.111,28

(-) Atividades de Assistência Social -6.935.339,63 -3.969.567,88

(-) Outras Despesas Operacionais -376.807,38 -110.393,95

(-) Despesas Financeiras -35.315,28 -77.418,11

(=) RESULTADO LÍQ. DO PERÍODO -542.395,39 588.794,56

(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO -542.395,39 588.794,56

Maria Dilma de Alencar
C.P.F. 844.982.858-91

Katia Valeria Ayres Prado - Contadora
C.R.C. 1SP176879/O-3

SENHORES LEITORES
Atenção antes de contratar um serviço!

Não é de nossa responsabilidade o  
conteúdo dos anúncios publicados  
nem a idoneidade dos anunciantes

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


