
São Paulo, 23 de julho 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

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

ComuniCadoRASPAGEM 
DE TACOS

3942-3939 
99735-1517

O melhor acabamento da ZN

SENHORES  
LEITORES
Atenção antes de  

negociar ou contratar 
um serviço! 

Não é de nossa 
responsabilidade  
o conteúdo dos 

anúncios publicados 
nem a idoneidade 
dos anunciantes

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

1. Nesta sexta-feira (23), às 8 
da manhã (horário de Brasília), 
acontecerá a cerimônia de aber-
tura da Olimpíada de Tóquio. 
Algumas modalidades, porém, 
começaram três dias antes. Os 
Jogos Olímpicos serão encerra-
dos no dia 8 de agosto.


2. Na última quarta-feira (21), a 
Seleção Brasileira Feminina de 
Futebol estreou nas Olimpíadas. 
A China pressionou o Brasil, 
mas não teve tanto efeito sobre a 
Seleção Brasileira, pois, aos oito 
minutos, Debinha cabeceou no 
travessão, Bia brigou pelo rebote, 
e a bola sobrou para Marta chutar 
e fazer seu 11º gol em Olimpíadas. 
Aos 21, Bia chutou forte, a golei-
ra deu rebote, e Debinha ampliou 
para o Brasil. No segundo tempo o 
jogo ficou bem disputado e aos 28 
minutos Marta marcou o tercei-
ro gol da partida, aos 34 minutos 
a zaga chinesa cortou mal o cru-
zamento na esquerda, Andressa 
Alves pegou a sobra e foi derru-
bada na área por Wang Xiaoxue, 
pênalti para o Brasil. Aos 36 
Andressa Alves ampliou, Marta 
abriu mão da cobrança para 
Andressa Alves, que chutou ras-
teiro, no canto esquerdo de Peng 
Shimeng, que se esticou, mas não 
conseguiu evitar o quarto gol bra-
sileiro. Aos 43 Bia Zaneratto fe-
chou a conta para o Brasil e 
marcou o quinto gol. A Seleção 
Brasileira repete seu melhor pla-
car em estreias olímpicas, igualan-
do a goleada sobre Camarões em 
Londres-2012. China 0 x 5 Brasil. 
A Seleção Brasileira volta a cam-
po sábado (24), às 8h (horário de 
Brasília), pela segunda rodada do 
Grupo F, de novo em Miyagi, para 
enfrentar a Holanda. Depois, o 
Brasil enfrentará Zâmbia, dia 27, 
encerrando a fase inicial. 


3. Na última quarta-feira (21), 
o Palmeiras recebeu no Allianz 
Parque o Universidad Católica, 
pelas oitavas de final da Copa 
Libertadores. O gol do Palmeiras 
saiu aos 35 minutos com o lateral 

direito Marcos Rocha.  
No segundo tempo o 
Verdão manteve o con-
trole da partida e qua-
se ampliou o placar 
com o lateral Renan. O 
Universidad continuou 
tentando empatar com 
as bolas aéreas, mas a 
ameaça não foi tão for-
te. O Palmeiras ditou 
o ritmo do jogo e saiu 
com a vitória. Agora 
pelas quartas de final 
o Verdão enfrentará o 
São Paulo, com datas 
do Choque-Rei a serem definidas 
pela Conmebol, e provavelmen-
te o segundo jogo será a mando 
do Palmeiras por ter a melhor 
campanha. Final Palmeiras 1 a 0 
Universidad Católica.


4. Pelas oitavas de final da Copa 
Sul-Americana o Bragantino rece-
beu no Estádio Nabi Abi Chedid 
o Independiente del Valle, na úl-
tima quarta-feira (21). O Braga 
estava em vantagem, pois ven-
ceu o Independiente por 2 a 0 no 
Equador. Em busca da vitória os 
equatorianos foram para cima e 
abriram o placar logo aos três mi-
nutos com o lateral Guerreiro. No 
segundo tempo o Bragantino vol-
tou ativo e foi para cima dos equa-
torianos e aos quatro minutos o 
Bragantino marcou com o volan-
te Praxedes, mas o lance foi anu-
lado, pois a arbitragem sinalizou 
impedimento, o VAR entrou em 
ação e foi confirmado o impedi-
mento. Aos seis minutos, o ata-
cante Cuello recebeu cruzado do 
lateral Ardelan, que dominou com 
o peito tirando o marcador e ba-
teu firme para empatar o jogo, o 
gol teve uma contribuição do go-
leiro. Após o gol, o Bragantino se-
guiu no controle da partida, mas 
não encaixou nenhum grande 
contra-ataque. Os equatorianos 
pouco ameaçaram e não reagiram. 
O Bragantino está nas quartas de 
finais da Copa Sul-Americana, na 
soma do placar agregado, 3 a 1 
para o Bragantino, que conquista 

classificação inédita para as quar-
tas da Sul-Americana. As partidas 
da próxima fase vão acontecer en-
tre o dia 11 e 20 de agosto.


5. Na última quinta-feira (22), pe-
las Olímpiadas de Tóquio, o Brasil 
enfrentou a Alemanha, e desde o 
primeiro minuto o Brasil pressio-
nou a Alemanha. Aos seis minu-
tos o atacante Richarlison abriu 
o placar, aos 21 Richarlison mar-
cou o segundo e aos 29 ele mar-
cou novamente e teve seu Hat-
trick.  Aos 34 o volante Arnold 
recebeu cartão amarelo por falta 
em Richarlison, no meio de cam-
po. Ele pisou no camisa 10 brasi-
leiro, depois da disputa de bola. 
A Alemanha até tentou, mas não 
teve êxito no primeiro tempo. No 
segundo tempo a partida pare-
cia que seguiria o mesmo ritmo 
da primeira etapa, aos 11 minu-
tos o meia Amiri diminuiu para 
a seleção alemã. Aos 17 o volante 
Arnold recebeu o segundo cartão 
amarelo por falta em Daniel Alves 
e foi expulso. Aos 38 minutos o 
atacante Ache marcou outro gol 
para a Alemanha. E para fechar 
o placar aos 48 minutos, o ata-
cante Paulinho marcou o quarto 
gol da Seleção Brasileira. A vitó-
ria garante a liderança do grupo 
D ao Brasil, que enfrenta Costa 
do Marfim, vencedora também na 
primeira rodada, no próximo do-
mingo (25). Final 4 a 2 Alemanha.


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: César Greco

Jogadores do Palmeiras comemorando o gol 
contra a Universidad Católica 

“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.

13ª rodada
Campeonato Brasileiro 2021

 Dia Hora Equipes L o c a l

24/7 17h Grêmio x América-MG Arena do Grêmio      
24/7 19h Palmeiras x Fluminense  Allianz Parque 
25/7 11h Atlético-MG x Bahia Mineirão
25/7 16h Fortaleza x Bragantino Castelão 
25/7 16h Flamengo x São Paulo  Maracanã     
25/7 18h15 Santos x Atlético-GO  Vila Belmiro 
25/7 18h15 Athletico-PR x Internacional  Arena da Baixada 
25/7 20h30 Sport x Ceará Ilha do Retiro  
26/7 18h Juventude x Chapecoense Alfredo Jaconi
26/7 20h Cuiabá x Corinthians Arena Pantanal 

FESTIVAL DE INVERNO - 
Chega ao Internacional Shopping 
a segunda edição do Festival de 
Inverno com muitas gostosuras da 
estação. Comidas e bebidas num 
cardápio especial e um espaço que 
conta com uma ambientação char-
mosa para o período e música ao 
vivo aos finais de semana. O evento 
acontece de 7 de julho a 8 de agos-
to, das 13, às 21h quarta a sábado e 
14 às 20h domingos e feriados. Com 
entrada gratuita e todos os protoco-
los de saúde e segurança em vigor. 
www.internacionalshopping.com ou 
pelo app Internacional Shopping.

AÇÃO SOLIDÁRIA - Com o ob-
jetivo de engajar a população sobre 
a importância de ser solidário com 
aqueles que mais precisam, o Grupo 
DPSP, união das bandeiras Drogarias 
Pacheco e Drogaria São Paulo, rea-
liza a Campanha Ser solidário faz 
bem. Entre os dias 15 de julho e 15 
de agosto, a população poderá depo-
sitar cobertores, roupas e calçados 
que estejam em bom estado de con-
servação nas caixas de coleta dispo-
níveis em todas as lojas da rede es-
palhadas por oito Estados, além do 
Distrito Federal. Os itens arrecada-
dos serão encaminhados para insti-
tuições filantrópicas de diferentes re-
giões do País como: Cruz Vermelha 
de São Paulo, Voz das Comunidades 
e Redes da Maré no Rio de Janeiro e 
Irmã Dulce em Salvador. Para poten-
cializar a arrecadação, haverá tam-
bém uma mobilização interna com os 
26 mil colaboradores da companhia. 
Para fazer sua doação, é só consultar 
a loja mais próxima no site das mar-
cas: www.drogariasaopaulo.com.br e 
www.drogariaspacheco.com.br.

PERDIDOS NO TUCA - o Shop-
ping Metrô Tucuruvi está com uma 
novidade mais que especial para 
quem gosta de missões investiga-
tivas, o Perdidos no Tuca. Em uma 
grande ilustração que representa to-
dos os espaços do shopping center, os 
clientes têm o desafio de encontrar 
algumas das personalidades que fa-
zem parte da história da Zona Norte. 
Onde estão os apresentadores Silvio 

Santos, Sônia Abrão e João Gordo? 
E o campeão Ayrton Senna, o cantor 
Emicida e o Padre Marcelo Rossi. O 
Perdidos no Tuca está localizado no 
Piso L5 (praça de alimentação ao lado 
da Smart Fit) do empreendimento, 
que funciona de segunda-feira a sá-
bado, das 10 às 22h, e aos domingos e 
feriados, das 12 às 20h. Para receber 
os clientes com conforto e segurança, 
o shopping center segue com todas as 
medidas sanitárias, como: uso obri-
gatório de máscaras, disponibilização 
de álcool em gel, medição de tempe-
ratura, sinalização nos pisos para in-
dicar o distanciamento seguro e in-
tensificação na limpeza.

ABECL - Casa da Vó Lia, é uma insti-
tuição que atua no Jardim Líder e tem 
o objetivo de trabalhar em prol da co-
munidade carente. Entre suas ativi-
dades, está a distribuição de alimen-
tos, doações recebidas e orientação 
jurídica. O trabalho da entidade pode 
ser visto no Instagram: abeclcasada-
volia. Para colaborar com esse traba-
lho, entrar em contato pelos telefones: 
11 98327-0897 ou 96151-5783.

SHOPPING METRÔ TUCU RU-
VI - O Shopping Metrô Tucuruvi se-
gue 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 equipa-
do. Crianças, jovens e adultos rece-
bem todos os itens necessários para 
brincar a vontade e com todo con-
forto e segurança, até o dia 24 de ju-
lho de segunda-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-
nascidos faz parte do importan-
te trabalho realizado pela Casa do 
Caminho do Mandaqui. Desde 1978, 
a Associação mantém além dessa 
outras atividades solidárias, o servi-
ço de Assistência às Gestantes. Para 
presentear as mamães com rou-
pas, fraldas e outros itens necessá-
rios para o acolhimento do bebê, a 
Casa do Caminho necessita de doa-
ções. Para participar da Campanha 
Enxoval de Bebê, veja as informa-
ções no quadro nesta página. Ou 
entre no site www.casadocaminho-
mandaqui.com.br e conheça melhor 
o trabalho da associação.

BASÍLICA DE SANT’ANA - Pre-
ci sam de alimentos que contém em 
uma cesta básica: arroz, feijão, açúcar, 
sal, óleo, macarrão, molho, café, bola-
cha, leite, farinha de trigo. Procurar 
por: Padre Beto, Lourdes ou Flávia - 
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 
2060 - Santana - Telefone: 2281-9085 - 
(Entregas em qualquer horário, pois te-
mos a secretaria aberta e também o se-
gurança que fica 24 horas - então pode 
entregar para qualquer funcionário).

COMO LIDAR COM A ANSIE-
DADE CAUSADA PELA PAN DE-
MIA: SETE AJUDAS PRÁ TICAS 
DO SITE JW.ORG - A pandemia de 
Covid-19 abalou o mundo de uma for-
ma nunca antes vista e afetou muito o 
bem-estar emocional das pessoas em 
vários países. Para ajudar as pessoas a 
lidar com essa situação, o site oficial das 
Testemunhas de Jeová, jw.org, apre-
senta o vídeo Epidemias - O que você 
pode fazer?. Acesse: https://www.jw.org/
pt/ensinos-biblicos/paz-felicidade/
epidemias-o-que-fazer-quadro-branco/ 

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.

O mais eficiente 
veículo de 

divulgação em 
toda Região 

Norte da Capital

SOSA MOTOBOY

Gestantes e puérperas que tomaram vacina da 
AstraZeneca receberão segunda dose, da Pfizer, em casa

As 652 gestantes e puér-
peras que receberam a vacina 
Oxford/AstraZeneca como pri-
meira dose contra a Covid-19, 
na capital paulista, poderão re-
ceber o imunizante da Pfizer a 
partir da próxima segunda-fei-
ra (26) para completar o esque-
ma vacinal, conforme autoriza-
ção do Programa Estadual de 
Imunizações (PEI). Para ofe-
recer mais comodidade a essas 
mulheres, equipes da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) fa-
rão a vacinação em domicílio.

Para isso, a lista das gestan-
tes e puérperas elegíveis será 
encaminhada para as respecti-
vas Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs). Nela constam o nome, 
data da primeira dose, imunizan-
te recebido e data prevista para a 
segunda dose - o intervalo é de 84 
dias entre as duas doses. As UBSs 
ficarão responsáveis por conta-
tar essas munícipes e realizar a 

imunização na casa delas. 
A lista completa de postos 

pode ser encontrada na pági-
na Vacina Sampa: https://www.

prefeitura.sp.gov.br/cidade/ 
secretarias/saude/vigilancia_
em_saude/doencas_e_agravos/ 
coronavirus/index.php?p=307599

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Imunização será feita a partir de segunda-feira (26), 
observado o intervalo de 84 dias entre as doses

10ª edição do Contrata SP está com 700 vagas 
de emprego para pessoas com deficiência 

A Prefeitura de São Paulo 
realiza nesta sexta-feira, 23 de 
julho, das 9 às 17 horas, a 10ª 
edição do Contrata SP - Pessoa 
com Deficiência, com mais de 
700 vagas exclusivas para o pú-
blico PCD. A abertura do even-
to será às 9h na unidade central 
do Cate - Centro de Apoio ao 
Trabalho e Empreendedorismo 
com as presenças da secretá-
ria da Pessoa com Deficiência, 

Silvia Grecco, e do secretário 
adjunto de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Turis-
mo, Armando Junior. 

O primeiro mutirão do ano 
para pessoas com deficiência 
ocorre simultaneamente nos 
Cates Central e Interlagos. Os 
600 participantes, que já passa-
ram por pré-seleção, terão aces-
so a equipes de recrutamen-
to de empresas que irão dar 

continuidade ao processo seleti-
vo. As vagas exclusivas para es-
ses profissionais são em áreas 
como: comércio, serviços, saú-
de, tecnologia, entre outras. As 
oportunidades são para todos os 
níveis de escolaridade com sa-
lários que variam entre R﹩ 950 
a R﹩ 5.400. Contrata SP 10ª 
Edição será no Cate Central que 
está localizado na Avenida Rio 
Branco, 252 - Centro.

Operação Baixas Temperaturas realiza 
mais de um milhão de acolhimentos

Operação Baixas Tempera-
turas realizou 1.043.307 aco-
lhimentos em 82 dias de ope-
ração que foi antecipada esse 
ano por conta da pandemia e 
as ondas de frio na cidade. A 
Prefeitura de São Paulo, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social (SMADS), informou que 
as abordagens das pessoas em 
situação de rua são intensifica-
das para acolhimento quando 
as temperaturas chegarem a 13° 
ou menos, que terá duração até 
30 de setembro.

Nesse período de baixas 
temperaturas, os clubes espor-
tivos reforçam a ampliação das 
vagas. Foram criadas 340 vagas, 
sendo 200 no Clube Esportivo 
Tietê, que havia sido desativa-
do em janeiro deste ano, e 140 
vagas no Clube Pelezão. Ao che-
gar, os acolhidos têm acesso a 
refeições, banheiros, kits de hi-
giene, além de receber o atendi-
mento social e ser encaminhado 
para outras políticas públicas de 
acordo com a sua demanda.

Ao longo do dia, as aborda-
gens são realizadas pelo Serviço 

Especializado de Abordagem 
Social (SEAS) em pontos estra-
tégicos da cidade, que além do 
acolhimento também ofertam 
outros serviços da rede socioa-
ssistencial. No período da noi-
te, as abordagens são realiza-
das pela Coordenação de Pronto 
Atendimento Social (CPAS).

Serão ainda realizadas abor-
dagens das equipes de SEAS em 
conjunto com o Consultório na 
Rua, da Secretaria Municipal 
da Saúde. A SMADS ressalta 
que o aceite para os Centro de 
Acolhidas é voluntário, e em ca-
sos de recusa, a equipe oferece 
um cobertor.

A Operação é uma ação in-
tersecretarial entre as secreta-
rias municipais de Assistência e 
Desenvolvimento Social, Direitos 
Humanos e Cidadania, Saúde, 
Segurança Urbana, Mobilidade 
e Transportes, Subprefeituras e 
Inovação e Tecnologia. O objeti-
vo do plano é zelar pela seguran-
ça e bem-estar da população em 
situação de rua, promovendo o 
acolhimento de crianças, adoles-
centes, adultos, idosos e famílias 
nos dias mais frios do ano.

Apoio da população

A população pode ajudar as 
pessoas em situação de rua so-
licitando uma abordagem social 
por meio da Central 156 (liga-
ção gratuita, opções 0 + 3), que 
funciona 24 horas. A solicitação 
pode ser anônima, e é importan-
te informar o endereço da via 
em que a pessoa em situação 
de rua está (o número pode ser 
aproximado), citar pontos de re-
ferência, além de características 
físicas e detalhes de como a pes-
soa a ser abordada está vestida.

Transportes

Desde o início da Operação 
Baixas Temperaturas, a SMADS e 
a SPTrans também disponibiliza-
ram ônibus em pontos específicos 
do centro para transportar as pes-
soas até os Centros de Acolhida:

Partida Horário Destino

Praça da Sé  ...............16h, 17h e 19h ..Clube Pelezão

Pateo do Collegio .......16h30 e 18h .....Clube Tietê

Praça Princesa Isabel ....18h ..................Clube Tietê

Metrô Portuguesa-Tietê ..18h ..................Clube Tietê


