São Paulo, 19 de novembro de 2021 - Página 3

- Imóveis

Mensageiros do Bem prestam
Milhares de cartinhas já estão solidariedade a Comunidade Boi Malhado
Papai Noel dos Correios 2021

disponíveis para adoção

O grupo de amigos do Pro
jeto Mensageiros do Bem se reuniu para poder contribuir com a
Comunidade Boi Malhado que
está sofrendo com os prejuízos
do incêndio da noite de segunda-feira (8/11).
Em média de 200 a 300 famílias perderam sua moradia
e estão necessitadas de auxílio
para sobreviver. Graças ao apoio
de vizinhos e do Padre Maurício
da Paróquia Nossa Senhora das
Graças, as famílias estão recebendo amparo e o grupo está
recolhendo bens para prestar
apoio às famílias. Aos interessados fica o endereço para auxílio:
Paróquia Nossa Senhora das
Graças está arrecadando para
Comunidade do Boi Malhado:
leite; mamadeiras; água; roupas
para crianças e adultos; fraldas
para bebê.
Contato tel: 11 98154-0721
falar com Hélio/ 11 98591-6771
falar com Ronaldo. Local de entrega: Avenida João Marcelino
Branco, 96 - Vila dos Andrades.
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O Papai Noel dos Correios 2021, campanha de solidariedade

Na quinta-feira (11), começou o Papai Noel dos Correios
2021, uma das campanhas de
solidariedade mais admiradas
do Brasil. O lançamento oficial
da ação foi conduzido pelo presidente dos Correios, Floriano
Peixoto, no edifício-sede da
empresa em Brasília/DF, e
teve as presenças do Papai
Noel, de alunos da Escola
Classe Kanegae, unidade pública de ensino do Distrito
Federal, de padrinhos, madrinhas, entre outras autoridades convidadas.
Neste ano, a campanha
terá formato híbrido, ou seja,
físico e on-line. O envio e a
adoção das cartas poderão ser
entregues pessoalmente, nas
agências participantes e nas
casas do Papai Noel, montadas pelo país, e também no
blog da campanha. Milhares
de cartinhas emocionantes escritas por alunos matriculados em escolas públicas, até o
5º ano, e por crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade,
estão disponíveis para adoção.
Os pedidos dos pequeninos
são dos mais variados: bolas,
bonecas, calçados e até materiais escolares. A estatal coloca toda a sua expertise em
logística e a força de seus empregados para atender às expectativas desses meninos e
meninas.

Durante o lançamento, o
presidente dos Correios destacou o empenho da estatal em
promover a ação, em um momento que a sociedade precisou
fortalecer elos de solidariedade. “Ano passado, a campanha
teve que ser inteiramente digital em razão da pandemia que
impactou profundamente a
vida de todos. Entretanto, com
a vida retornando aos poucos
à normalidade e primando pelos cuidados ainda necessários
para preservar a saúde das pessoas, é com muita alegria que
anunciamos que a campanha
terá formato híbrido. Este ato
carrega um simbolismo muito grande, já que encontramonos em um momento que retornamos, aos poucos, a encontrar
com os nossos familiares e amigos de forma presencial”, disse
o gestor.
Em todo o país, mais de 65
mil cartas já foram recebidas
até o momento. Após o trabalho de seleção, as cartinhas são
disponibilizadas na internet e
nos pontos de adoção. Ou seja,
padrinhos e madrinhas têm
muitas chances para tirar vários sonhos das nossas crianças
do papel.
Como enviar uma carta As cartinhas devem ser manuscritas e, depois, fotografadas
ou digitalizadas para envio ao
blog. É importante enviar uma

imagem nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel. As cartas que atenderem aos critérios
estabelecidos pela ação são disponibilizadas para adoção no
blog da campanha. Este ano,
as crianças também podem deixar as cartinhas nas agências
de Correios.
Como adotar - Para adotar, é simples e fácil. Basta se
dirigir a uma unidade participante da ação ou acessar o blog
da campanha. Na página, é
preciso clicar em “Adoção Online” e seguir os passos. Será
necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas
disponíveis em cada cidade ou
município.
Entrega de presentes A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente,
no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no
blog. O atendimento presencial será realizado com atenção
aos protocolos de segurança –
uso de máscaras e distanciamento –, para evitar aglomerações. Datas, locais e horários
de atendimento dos pontos de
adoção e de entrega dos presentes podem variar em cada
Estado. Todas as informações
estão disponíveis no endereço
https://blognoel.correios.com.
br/

Com a proximidade da Black
Friday, diversas empresas têm
divulgado promoções dos seus
produtos. Para evitar contratempos nas compras, o Ipem-SP
(Instituto de Pesos e Medidas
do Estado de São Paulo), autarquia do Governo, vinculada à Secretaria da Justiça, e
órgão delegado do Inmetro, divulga dicas importantes para o
consumidor.
O primeiro passo é obter informações sobre a loja ou empresa que está realizando a
venda, inclusive, na venda on
-line. É importante o consumidor ficar atento nos detalhes
do produto principalmente,
brinquedos, eletrodomésticos e
produtos têxteis.
Os brinquedos devem ostentar o Selo do Inmetro e a escolha adequada do produto por
faixa etária. Esse tipo de medida evita acidentes. Não compre
artigos infantis em comércio informal, pois não há garantia de
procedência. Produtos falsificados ou fabricados em indústrias clandestinas podem não
atender às condições mínimas
de segurança, especialmente
em relação à toxicidade do material usado na fabricação, conter partes pequenas e bordas
cortantes.
Selecione o brinquedo considerando a idade, o interesse e o
nível de habilidade da criança.
A faixa etária a que ele se destina – avaliada de acordo com o
desenvolvimento motor, cognitivo e comportamental da criança
– deve constar na embalagem,
assim como informações sobre
o conteúdo, instruções de uso,
de montagem e eventuais riscos associados à criança, além
do CNPJ e do endereço do fabricante. As informações obrigatórias na embalagem demonstram
a responsabilidade do fabricante ou importador.
Eletrodomésticos

Calçada em desnível em trecho da Avenida Braz Leme

empenho da GZN. Obrigado”.
José Roberto Alvarenga
*Este é um espaço aberto ao leitor,
sendo o teor dos textos de inteira
responsabilidade de quem os assina.
Os textos aqui publicados não
expressam necessariamente a
opinião de A Gazeta da Zona Norte.

Resolveu comprar um eletrodoméstico? Fique de olho na
Etiqueta Nacional de Conser
vação de Energia. Todos os eletrodomésticos devem apresentar a etiqueta do Inmetro que
informa sobre o consumo de
energia.
As lavadoras e fogões devem
apresentar, além disso, informações sobre o consumo de água e
gás, respectivamente. O consumo de energia é indicado por
uma escala colorida com letras
de A a G, que apresentam os
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Em primeiro lugar, quero aqui agradecer a Gazeta da
Zona Norte, por ter acolhida a
minha reclamação.
Jornal de Bairro, com a tradição de uma GZN, criada por

um dos mais importantes jornalistas da imprensa paulistana, um dos representantes
mais expressivos dos Diários
e Emissoras Associadas, quero aqui deixar minha homenagem. Muito obrigado. Porém
minha reclamação não pode cair
no esquecimento. Conto com o

Varizes • Microvarizes
Moléstias Arteriais

RUA DARZAN, 372

Fone: 2973-0450

Grupo de amigos se reúne para prestar
solidariedade a pessoas necessitadas

Orientações do Ipem-SP sobre
compra de produtos na Black Friday
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Calçada do Posto
dos Bombeiros
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Dr. Waldir Portellinha
Cirurgias a Laser • Miopia • Lentes de Contato
Catarata • Lentes Intraoculares • Plástica Ocular
Glaucoma • Retina • Transplante de Córnea
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Tel: 3284-8186 / Fax: 3287-8506 • www.portellinha.com.br
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Para evitar dor de cabeça preste atenção e siga as dicas

níveis de consumo do aparelho.
Uma seta preta com a letra correspondente ao consumo daquele aparelho, informa o seu nível
de eficiência energética.
Assim é fácil saber, por
exemplo, que um produto classificado com letra A é mais eficiente (gasta menos) do que um
com a letra C. O Ipem-SP fiscaliza a presença das etiquetas nesses produtos.
Produtos têxteis
No caso dos produtos têxteis, as informações contidas
na etiqueta são fundamentais e
precisam seguir critérios específicos. Devem conter seis informações em português, três sobre o fabricante ou importador,
incluindo uma marca, CNPJ e o
país de origem, e outras três informações sobre o produto em
si, a composição têxtil, os símbolos de cuidados com a conservação do produto e a informação
de um tamanho.
Para a composição têxtil,
vale a pena ressaltar que todos os tipos de filamentos utilizados para a produção da peça
devem estar mencionados com
a indicação percentual de cada
um deles, inclusive forro se houver (70% algodão e 30% poliéster, forro 100% poliéster, por
exemplo). Entretanto, é proibido o uso dos nomes das marcas
comerciais ou em inglês (como
nylon, popeline, lycra, lurex e
rayon).
A etiqueta também deve
conter elementos de orientação para a conservação e tratamento do produto. E podem
ser indicadas através de símbolos ou textos e devem seguir a
quência correta, que é messe
ma utilizada pela dona de casa
para conservar os produtos

têxteis, como: lavagem, alvejamento (utilização de alvejantes
a base de cloro ou a base de oxigênio), secagem em máquina de
secar ou ao natural, passadoria
(ferro de passar) e limpeza profissional (lavagem a seco e/ou a
úmido).
O tamanho das peças de vestuário pode ser indicado por numeração ou letras (38, 40, 42; P,
M, G). Vale destacar que se os
produtos forem embalados hermeticamente e isto dificultar a
visualização das informações,
a embalagem deve apresentar,
pelo menos, a composição têxtil, pais de origem e tamanho,
e quando apresentar mais de
uma unidade deve ser informado o número de unidades e a impossibilidade de serem vendidos
separadamente.
Mas nos produtos embalados de cama, mesa e banho
deve constar a dimensão indicada por meio do SI (Sistema
Internacional de Unidades)
de cada componente da embalagem, além das informações
da composição têxtil e pais de
origem.
Quando são encontradas irregularidades, o Ipem-SP autua
as empresas. Os representantes têm dez dias para apresentar defesa ao órgão. De acordo
com a Lei Federal 9.933/99, as
multas podem chegar a R$ 1,5
milhão.
Orientação para o consumo
No site www.ipem.sp.gov.
br, além de informações sobre toda a legislação metrológica e da qualidade vigentes no
país, estatísticas de fiscalização,
orientações ao cidadão e empresários, o interessado pode levantar detalhes das ações diárias do
instituto.
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“SÍNDROME DO PÂNICO”, DEPRESSÕES

Depois de + de 23 anos
também na V. Maria Alta

Somatizações (Doenças físicas de causas psíquicas), neuroses, fobias, T.O.C., psicoses,
alcoolismo, dependência química, anorexia, bulimia, obesidade, traumas de assaltos e
sequestros, internações domiciliares e psicoterapia individual, de casais e familiar.
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Análise, Ludoterapia, Psicoterapia (individual, casal e família), Fobia, Anorexia, Bulimia,
Obesidade e Orientação Vocacional. Atendimento: crianças, adolescentes e adultos
Consultas só com hora marcada • Não atendemos convênios

Atendemos emergências, e aos sábados, domingos e feriados

Rua Maestro João Gomes de Araújo, 50 - cj. 81 - A. Santana
Rua Pará, 50 - cjs. 31/32 - Higienópolis

Informações e marcação de consultas: Tels: 2281-6500 • 2973-6743

