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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

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

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

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

1. Depois do governador do Esta
do de São Paulo, João Doria, 
anunciar na quartafeira (12), 
uma recomendação de redução 
de 30% do público nos eventos, 
atividades esportivas e shows re
alizados no Estado de São Paulo. 
A Federação Paulista de Futebol 
anunciou que os estádios que re
ceberão partidas do Campeonato 
Paulista deverão ter a ocupação 
limitada a 70% do total, e tam
bém será exigido a apresentação 
de comprovante completo de va
cinação ou de teste negativo de 
Covid19 para o ingresso aos es
tádios, além da necessidade do 
uso de máscaras”.


2. A exjogadora Aline Pellegrino 
é a nova Coordenadora das 
Seleções Brasileiras Femininas 
da CBF. Ela substitui Duda Lui
zelli, que deixou o cargo após 18 
meses. Aline assume o novo car
go de forma imediata e continua
rá atuando junto à Coordenação 
de Competições Femininas, que 
faz parte da Diretoria de Com
petições da entidade.


3. O gramado do Estádio do Pa
caembu foi asfaltado, além des
sa novidade o local onde ficava 
o ‘Tobogã’ não existe mais. Foi 
compartilhado um vídeo na se
gundafeira (10) pelo presiden
te da concessionária Allegra 
Pa caembu, que ganhou a con
cessão do estádio e está realizan
do obras. No vídeo é possível ver 
metade sendo asfaltado, e o as
falto também cobre a pista de 
caminhada que existia nas late
rais e atrás do gol de entrada. De 
acordo com a empresa o asfalto é 
provisório. 


4. Na última quintafeira (13) o 
técnico Tite convocou jo gadores 
para os jogos pelas Eli minatórias 
da Copa do Mundo FIFA Catar 
2022, os jogos da Seleção Bra
sileira serão contra Equador 
e Paraguai, Tite convocou 26 

atletas para os dois compro
missos, a Seleção já está clas
sificada para a Copa do Mundo 
FIFA Catar 2022, e enfrenta o 
Equador no dia 27 de janeiro, 
no Estádio Rodrigo Paz Delgado, 
em Quito, e o Paraguai no dia 
1º de fevereiro, no Mineirão, em 
Belo Ho rizonte. As duas partidas 
marcam o início da agenda da 
Seleção Brasileira em 2022, ano 
de disputa da Copa do Mundo do 
Catar. Confira a lista:

Goleiros
Alisson  Liverpool (ING)
Ederson  Manchester City (ING)
Weverton – Palmeiras

Laterais
Emerson Royal  Tottenham (ING)
Dani Alves  Barcelona (ESP)
Alex Sandro  Juventus (ITA)
Alex Telles  Manchester United 
(ING)

Zagueiros
Marquinhos  Paris Saint Ger
main (FRA)
Gabriel Magalhães  Arsenal (ING)
Thiago Silva  Chelsea (ING)
Éder Militão  Real Madrid 
(ESP)

Meias
Casemiro  Real Madrid (ESP)
Fabinho  Liverpool (ING)
Fred  Manchester United (ING)
Gerson  Olympique Marseille 
(FRA)

Bruno Guimarães  Lyon (FRA)
Philippe Coutinho  Aston Villa 
(ING)
Lucas Paquetá  Lyon (FRA)

Atacantes 
Raphinha  Leeds United (ING)
Antony  Ajax (HOL)
Rodrygo  Real Madrid (ESP)
Everton Ribeiro  Flamengo
Gabriel Jesus  Manchester 
City (ING)
Gabi  Flamengo
Matheus Cunha  Atlético de 
Madrid (ESP)
Vinicius Jr.  Real Madrid (ESP)


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: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico Tite convocou a Seleção Brasileira para os jogos contra Equador 
e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022

“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.

VENDO 
CELTA

2009, 4 portas, preto, 
roda 14” liga leve, 

120 mil km, R$ 17 mil. 
Falar c/ Silmara

94014-3382

O PRESIDENTE do CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO JARDIM 
PERI, Sr. Juarez Murialdo Dalan, nos termos dos artigos 9º, §1º, 14 
e 17 do Estatuto Social da Associação, pelo presente Edital, CON-
VOCA todos os diretores, conselheiros e associados a comparecer 
à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 25 
de janeiro de 2022, no Salão Paroquial da Paróquia Nossa Senhora 
Consolata, Rua Dom Domingos de Silo, 65 – Jardim São Bento- CEP 
02526-000 – São Paulo/SP, em primeira chamada, das 19h às 19:30h 
e, em segunda chamada, das 19:31h às 20h, para deliberar: 
(i) a alteração do parágrafo único do Artigo 28 do Estatuto Social, para 
inclusão de previsão no sentido de que, na hipótese de dissolução 
da associação, seu patrimônio remanescente será vertido a entidades 
públicas ou a pessoa jurídica sem fins lucrativos que cumpra os requi-
sitos da Lei 13.019/2014, possua certificação na forma da Lei Comple-
mentar 187/2021 e cujo objeto social seja o mesmo da Associação; 
(ii) a alteração do parágrafo 1º do Artigo 9º do Estatuto Social para 
prever que os editais de convocação para assembleias gerais pre-
cisarão ser afixados apenas em local de grande circulação de pes-
soas na sede da Associação e não mais publicados em jornal de 
grande circulação; e 
(iii) a consolidação do Estatuto Social.
Poderão votar todos os associados quites com suas obrigações 
estatutárias.
As deliberações sobre as alterações ao Estatuto Social deverão ser 
aprovadas mediante a maioria dos votos dos presentes à Assem-
bleia, conforme disposto no Artigo 14 do Estatuto Social.

São Paulo, 14 de janeiro de 2022 
 Juarez Murialdo Dalan - Presidente  

CEnTRo dE aSSiSTÊnCia SoCiaL do JaRdim PERi 
CnPJ nº 43.704.600/0001-43

EdiTaL dE ConVoCaÇÃo PaRa aSSEmBLEia 
GERaL oRdinÁRia E EXTRaoRdinÁRia

VENDO BICICLETA CALOI 
TWISTER ARO 26

Sem uso, comprei para meu 
neto de 9 anos, mas ficou 
muito grande. R$ 580,00
F: 94337-1970

Balancetes, editais, empregos,  
negócios, veículos e outros. 

A Gazeta da Zona Norte, um jornal com 
58 anos de tradição na Zona Norte. 

Anuncie

Iluminação é reestabelecida na Praça 
Comendador Alberto Sousa no Jaçanã

Na última segundafeira 
(10) recebemos uma reclama
ção de que a Praça Comendador 
Alberto Sousa estava sem ilu
minação à noite. Há postes que 
não têm iluminação e quem pas
sa e trabalha no local à noite 
não se sente seguro pela falta de 
iluminação. 

Entramos em contato com 
a Prefeitura de São Paulo, por 
meio da Coordenadoria de 
Gestão da Rede Municipal de 
Iluminação Pública (ILUME), 
e fomos informados que, após 
a vistoria técnica realizada no 
endereço indicado nesta quar
tafeira (12), a equipe de ma
nutenção fez a substituição de 
lâmpadas queimadas. A ilumi
nação pública está em ordem.

Diariamente a ILUME rea
liza reparos necessários para a 
melhoria da iluminação públi
ca, trocando lâmpadas com mau 
funcionamento e vistoriando a 
correspondente fiação, que, em 
alguns casos, pode ter sido fur
tada ou alvo de vandalismo. Em 
situações normais a manuten
ção é realizada no prazo máxi
mo de 24 horas. No entanto, em 
decorrência de fatores externos 

como queda de árvores, furto de 
cabos ou fenômenos naturais, 
esse prazo poderá ser estendido.

A Ilume reforça que as 

solicitações de manutenção de 
iluminação pública podem ser 
feitas pelo LigueIlume 0800 
779 0156.

Foto: Prefeitura de São Paulo

Poste em Praça no bairro do Jaçanã é revisado e volta a iluminar o local

Jaçanã

Na última segundafeira (10), o 
ator e humorista Ivanildo Gomes 
Nogueira, de 61 anos, conheci
do como BATORÉ, morreu em 
São Paulo. Ivanildo nasceu em 
Serra Talhada, em Pernambuco, 
e se mudou para São Paulo ain
da criança. O ator morreu na 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) de Pirituba, Zona Norte 
da capital. “As informações mé
dicas foram repassadas à famí
lia e a Secretaria Municipal de 
Saúde lamenta o ocorrido”, diz 
nota da Prefeitura. Batoré, in
tegrou o elenco do programa “A 
praça é nossa”, do SBT por mui
tos anos. Antes de se tornar ator, 

jogou futebol nas categorias de 
base em times paulistas como 
Ituano, Santo André e Jundiaí. 
Também foi vereador por dois 
mandatos em Mauá, na Grande 
São Paulo, pelo PP.

A modelo VALETINA BOS-
CAR DIN, de 18 anos, filha 
da apresentadora e repórter 
Márcia Boscardin, morreu de
vido a complicações de Covid19 
no domingo (9). A jovem era as
sociada à Ford Models Brasil 
São Paulo, que confirmou a 
morte. A jovem tinha toma
do as duas doses da vacina con
tra a doença. Amigos posta
ram também nas redes sociais 
que ela teve uma trombose e 

pneumonia, diagnosticadas na 
última quintafeira (6).

PEDRO HENRIQUE OLI-
VEIRA DA SILVA SOUZA, 
15 anos, morreu na terçafei
ra (11), segundo a Prefeitura de 
Goianésia. O jogador de futebol 
morreu durante o torneio Copa 
Nacional de Futebol que aconte
ce nesta semana em Goanésia, 
na região central de Goiás. O clu
be Revelação Futebol Clube de 
Valparaíso de Goiás, onde o me
nino jogava, confirmou a morte 
e disse que ele treinava para ser 
profissional. O menino deu en
trada em uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) com baixo ní
vel de consciência, esforço respira
tório grave e morreu na unidade.

Fotos: Divulgação

Testes para detecção de Covid-19 são 
disponibilizados na rede municipal de saúde

Com o aumento da trans
missão da Covid19 nas primei
ras semanas do ano, a procura 
pelos testes voltou a crescer.  A 
prefeitura de São Paulo oferece 
gratuitamente os exames, que 
devem ser realizados quando o 
paciente apresentar sintomas 
como: tosse, dor de cabeça, co
riza, febre alta, dificuldade para 
respirar, ou tiver contato com 
alguém infectado.

São dois tipos de testes uti
lizados para identificar a infec
ção pela Covid19: o RTPCR e 
o teste rápido. A confirmação da 
Covid19 pode ser feita por meio 
da biologia molecular, com o tes
te RTPCR, que permite identi
ficar a presença do material 
genético (RNA) do vírus SARS
CoV2 em amostras de secreção 
respiratória.

O RTPCR oferece resulta
dos mais precisos. Ele é feito a 
partir do swab nasal e oral, em 

que uma haste flexível com al
godão na ponta, parecida com 
um cotonete, é introduzida no 
fundo do nariz e da boca para 
coletar uma amostra. O exame 
identifica a presença do vírus 
em amostras coletadas da naso
faringe do primeiro até o oitavo 
dia de início dos sintomas. Em 
casos graves hospitalizados, a 
amostra pode ser coletada até o 
14º dia. O resultado é disponibi
lizado a partir de 48 horas após 
o recebimento da amostra pelo 
laboratório. 

Conhecido como teste rápi
do, o antígeno identifica a pre
sença de uma proteína do ví
rus SARSCoV2, o que indica 
que a pessoa está infectada no 
momento, podendo ser utiliza
do para o diagnóstico na fase 
aguda da doença (do primeiro 
ao sétimo dia após o início dos 
sintomas).

A coleta da amostra também 

é feita por meio da introdução 
de swab nas duas narinas e o re
sultado é liberado em aproxima
damente 15 minutos.

Vale ressaltar que o pacien
te pode apresentar uma carga 
viral mais baixa nos primeiros 
dias de sintomas e, por isso, ob
ter um resultado negativo, mes
mo que esteja infectado no mo
mento da coleta. Em caso de 
suspeita, é indicado refazer o 
teste em um outro dia.

Em dezembro, os testes rá
pidos de antígeno começaram a 
ser realizados nas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs), 
Assistências Médicas Am bu
latoriais (AMAs), Pronto Aten
dimentos (PAs) e ProntosSo
corros (PSs). Neste mês, eles 
também passaram a ser apli
cados nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs). Assim como o 
RTPCR, não é necessário fazer 
o agendamento.

INSS volta a exigir prova de vida 
para aposentados e pensionistas

A prova de vida para apo
sentados e pensionistas do INSS 
volta a ser exigida, anualmente. 
Essa obrigatoriedade foi suspen
sa entre março de 2020 e maio 
de 2021 devido à pandemia cau
sada pela Covid19. Agora é hora 
de regularizar a situação. De 
acordo com o INSS, ao menos 
3,3 milhões de segurados preci
sam realizar o procedimento.

O procedimento é simples 
e deve ser feito no banco res
ponsável pelo pagamento, po
dendo ser realizado, em caixas 
eletrônicos com o uso de bio
metria, nas agências e nos apli
cativos das instituições.Quem 
tem a biometria facial registra
da no Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran) ou no 

Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) pode fazer a prova de 
vida no aplicativo Meu INSS 
(Android ou iOS).

Idosos a partir de 80 anos 
ou pessoas com dificuldade de 

locomoção podem pedir a visita 
a domicílio. O agendamento da 
visita pode ser feito pelo telefo
ne 135 ou pelo aplicativo.

Calendário da prova de 
vida do INSS

•Até 31 de janeiro de 2022: be
neficiários cuja prova de vida 
venceu entre novembro de 2020 
e junho de 2021;
•Até 28 de fevereiro de 2022: 
quem teve prova de vida venci
da entre julho e agosto de 2021;
•Até 31 de março de 2022: pro
va de vida vencida entre setem
bro e outubro de 2021;
•Até 30 de abril de 2022: prova 
de vida vencida entre novembro 
e dezembro de 2021.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Aposentados e pensionistas 
devem ficar atentos à realização 

da prova de vida

Centro Paula Souza lança curso on-line 
gratuito de Mecânica de Motos

Quem gosta de motocicleta e quer 
aprender a fazer manutenção e repa
ros simples pode participar do curso 
livre online gratuito do Centro Paula 
Souza (CPS) sobre Mecânica Básica de 
Motos. Com duração de 30 horas, a ca
pacitação está dividida em sete aulas e 
ensina o funcionamento de itens como: 
embreagem e transmissão, equipamen
tos de proteção, filtro de ar e combus
tível, freios, lubrificação, parte elétrica 
e pneus.

Qualquer pessoa interessada 
pode se inscrever e começar a estu
dar na hora que quiser, basta acessar 
o site mooc.cps.sp.gov.br e se cadastrar 
com login e senha. Os conteúdos são 

dinâmicos, com vários textos, 
videoaulas, exercícios e ava
liações. Ao final das ativida
des, os aprovados recebem um 
certificado de conclusão.

Outra novidade é o curso 
de Português Instrumental, 
que pretende qualificar pro
fissionais para utilizar corre
tamente a Língua Portuguesa 
em ambiente de trabalho, au
xiliando na produção de tex
tos adequados para emails, 
requerimentos, avisos e ou
tros documentos. São 30 ho
ras, divididas em cinco aulas, 
em que o participante será ca

pacitado para evitar erros comuns, de
senvolver vocabulário, apresentação 
oral e leitura crítica.

No total, o CPS disponibiliza 16 op
ções de cursos livres gratuitos, com du
ração de 6 a 40 horas, na modalidade 
Mooc (Massive Open Online Course – si
gla em inglês para Curso Online Aberto 
e Massivo): Arduíno, Autocad, Canvas, 
Es pa nhol Básico, Inglês Básico, Design e 
Photoshop, Design Thinking, Felicidade, 
Mecânica Básica de Motos, Mediação 
em Educação a Distância, Mer cado de 
Trabalho, Gestão de Con flitos, Gestão 
de Pessoas, Gestão do Tempo, Português 
Instrumental e Vendas.

Foto: Divulgação

 Interessado pode se inscrever e estudar pela 
internet; ao final do curso, aprovados recebem 

certificado de conclusão


