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- Imóveis

Relembre quais feriados foram antecipados em 2021
Cinco feriados municipais foram antecipados em 2021, a antecipação ocorreu no período de 26
de março a 4 de abril, totalizando 10 dias de recesso. A medida
foi determinada pela Prefeitura

de São Paulo e teve como objetivo reduzir drasticamente a circulação na cidade, para conter o
avanço da pandemia da Covid-19.
Com isso, os feriados que foram
antecipados, são:

Foto: Divulgação/FPF

1. O chileno Pablo Quintanilla é
vice-campeão do Dakar 2022 nas
motos. Com a CRF 450 Rally, o
piloto da equipe Monster Energy
Honda completou na sexta-feira (14/1), os 12 dias da 44ª edição do maior rally do planeta
na segunda colocação, realizada pelo terceiro ano consecutivo
na Arábia Saudita. Ele também
venceu a última etapa, entre
Bisha e Jidá. Ao todo, foram
mais de oito mil quilômetros
percorridos, sendo cerca de quatro mil contra o relógio. Além de
Quintanilla, todos os pilotos do
time concluíram a prova, marcada neste ano pela grande competitividade na categoria. O espanhol Joan Barreda fechou na
quinta colocação, seguido de
José Ignacio Cornejo, também
do Chile, e Ricky Brabec, dos
Estados Unidos e campeão do
Dakar de 2020.


A Prefeitura de São Paulo
suspendeu o rodízio municipal
para os veículos de passeio (automóveis), na segunda (24) e na terça-feira (25). No caso de veículos
pesados (caminhões), a restrição
continua válida de acordo com as
placas. Também seguem válidas
as demais restrições: Zona de
Máxima Restrição à Circulação
de Caminhões (ZMRC) e a Zona
de Máxima Restrição ao Fre
tamento (ZMRF).
O rodízio municipal para
veículos volta a vigorar na quarta-feira (26), para os veículos de
placas finais 5 e 6. Vale lembrar
que a Operação Horário de Pico

(rodízio municipal de veículos)
restringe a circulação de veículos no Minianel viário da cidade nos períodos da manhã, das
7 às 10 horas, e da tarde, das 17
às 20 horas.
Durante o rodízio os veículos ficam impedidos de circular
no Centro Expandido, incluindo
as vias que delimitam o chamado minianel viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros,
avenidas dos Bandeirantes e

Afonso D’Escragnolle Taunay,
Complexo Viário Maria Maluf,
avenidas Tancredo Neves e
Juntas Provisórias, Viaduto
Gran
de São Paulo e avenidas
Professor Luís Inácio de Anhaia
Melo e Salim Farah Maluf, de
acordo com a tabela abaixo:
O descumprimento da medida acarreta infração de nível
médio, resultando em multa de
R$ 130,16 e 4 pontos na carteira
de habilitação.

Dia da Semana

Segundas

Terças

Quartas

Quintas

Sextas

Placas finais

1e2

3e4

5e6

7e8

9e0

CoronaVac é liberada para crianças e adolescentes
entre 6 e 17 anos, com veto a imunossuprimidos
Foto: Breno Esaki/Agência Saúde DF

Na última quinta-feira (20),
a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) autorizou a
aplicação da vacina CoronaVac
em crianças e adolescentes entre
6 e 17 anos, incluindo um veto ao
uso em pessoas com baixa imunidade. Veja, abaixo, seis pontos
de destaque da decisão:

A Taça da Copinha 2022
Foto: Divulgação

Robinho só corre o risco de ser preso se realizar viagens ao exterior – não
necessariamente à Itália. Se caso a Itália emitir um pedido internacional de
prisão que poderá ser cumprido, em qualquer país da União Europeia

2. A última instância do judiciário da Itália confirmou na quarta-feira (19), a condenação do
jogador Robinho e de seu amigo, Ricardo Falco, a nove anos
de prisão por violência sexual de grupo. A sentença vai sair
em 30 dias. O julgamento ocorreu na Corte de Cassação de
Roma, que no ordenamento jurídico italiano é equivalente ao
Supremo Tribunal Federal no
Brasil. Um último recurso foi
apresentado à corte italiana,
mas foi negado. Além dos noves
anos de reclusão confirmados,
Robinho também terá de pagar
uma indenização de 60 mil euros (cerca de R$ 372 mil na cotação atual). Resumindo, mesmo
condenados, Robinho e Falco,
não poderão ser extraditados
para a Itália, pois um tratado de
cooperação judiciária em matéria penal entre Brasil e Itália,

•Corpus Christi de 2021 e
2022;
•Consciência Negra de 2021 e
2022;
•Aniversário da cidade de São
Paulo em 2022.

Rodízio Municipal de Veículos é
suspenso nesta segunda (24) e terça (25)

assinado em 1989 e ainda está
em vigor, é proibido a extradição
de brasileiros. E não prevê que
uma condenação imposta pela
justiça italiana seja aplicada em
território brasileiro. Sendo assim, Robinho e Falco só correm
o risco de serem presos se realizarem viagens ao exterior – não
necessariamente à Itália. Mas a
Itália precisa emitir um pedido
internacional de prisão que poderia ser cumprido, em qualquer país da União Europeia.

3. A Seleção Brasileira irá jogar
pelas Eliminatórias da Copa do
Mundo FIFA Catar 2022. E enfrentará o Equador no dia 27 de
janeiro, no Estádio Rodrigo Paz
Delgado, em Quito, e o Paraguai
no dia 1º de fevereiro, no Mi
neirão, em Belo Horizonte. As
duas partidas marcam o início
da agenda da Seleção Brasileira

Campeonato Paulista 2022
1ª rodada
Dia

Hora

Equipes

25/1
25/1
26/1
26/1
26/1
26/1
27/1
27/1

19h
21h
15h
19h
19h
21h35
20h
21h30

Botafogo-SP x Santo André
Corinthians x Ferroviária
Água Santa x São Bernardo
Inter de Limeira x Santos
Ituano x Novorizontino
Palmeiras x Ponte Preta
Mirassol x Bragantino
Guarani x São Paulo

Loc al
Santa Cruz
Neo Química
Distrital do Inamar
Major Levy Sobrinho
Novelli Júnior
Allianz Parque
Municipal de Mirassol
Brinco de Ouro

VENDO
CELTA

2009, 4 portas, preto,
roda 14” liga leve,
120 mil km, R$ 17 mil.
Falar c/ Silmara

94014-3382

em 2022, ano de disputa da Copa
do Mundo do Catar.

4. A Final da Taça São Paulo
Futebol Jr., a Copinha, será
rea
lizada no dia do aniversário da cidade de São Paulo, em
25 de janeiro, e não acontecerá no Pacaembu, pois o estádio está passando por reformas.
Portanto a Federação Paulista
de Futebol (FPF) ainda não divulgou o local da final. A novidade na Copinha é que será utilizado o VAR, tanto na semifinal,
quanto na final, essa será a primeira vez que a competição de
base terá o uso da tecnologia do
árbitro de vídeo.

5. Pela primeira vez o Palmeiras
foi eleito o melhor time do mundo de 2021, o Verdão desbancou gigantes europeus, de acordo com o tradicional ranking
da Federação Internacional de
História e Estatísticas do Fu
tebol (IFFHS). O ranking da
IFFHS 2021 levou em consideração todas as competições disputadas entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2021.
Portanto, essa é a primeira vez
que um clube brasileiro fica no
topo da lista. O Atlético-MG ficou em segundo lugar (313 pontos), os outros brasileiros na lista dos 100 melhores do mundo
são: Bragantino (19º), Santos
(23º), Fluminense (26º), Grê
mio (36.º), São Paulo (49º), Inter
(51º), Atlético-GO (70º), Co
rinthians (86º) e Ceará (91º).

Serviço de Utilidade Pública Secr. Municipal de Esportes, 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
Cidade, Centros Desportivos
(CDM) e Depto. de Promoções
Esportivas, Lazer e Recreação;
- Secr. Estadual de Esportes,
Lazer e Turismo, Praça Antônio
Prado, 9, Centro, CEP: 01010904, Tel.: 3241-5822.
“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.

RASPAGEM
DE TACOS
O melhor acabamento da ZN

3942-3939
99735-1517

SEBASTIÃO ROCHA
EMPREITEIRO
Serviço de pedreiro, pintor,
pisos, azulejos, telhados, encanamento e reforma em geral
96295-6633
97118-3103

•CoronaVac está liberada para
público entre 6 e 17 anos;
•Não pode ser aplicada em imunossuprimidos, que são pessoas
com baixa imunidade;
•Aplicação está liberada para
público com comorbidades (doenças ou condições prévias que
agravam a Covid-19);
•Imunização será em duas doses aplicadas em intervalo de 28
dias;
•Vacina é a mesma usada em
adultos, sem adaptação de versão pediátrica;
•Anvisa não determinou quando começa a vacinação: dis-

tribuição de doses, cronograma
e alteração de planos dependem
dos estados e do Ministério da
Saúde.
O esquema vacinal para
crianças é o mesmo recomen-

dado para os adultos: duas doses aplicadas em um intervalo
de 28 dias. A vacina será a mesma já aplicada na população em
geral (diferente da Pfizer, que
tem uma formulação diferente
para as crianças).

Zona Norte tem dez unidades de
saúde da Prefeitura com atendimento
ampliado para síndrome gripal
Uma das medidas adotadas
pela Prefeitura de São Paulo para
atender a demanda de pessoas
com síndrome gripal foi a ampliação do horário de atendimento
de algumas Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) e das Assistências
Médicas Ambulatoriais (AMAs).
Ao todo, serão 39 unidades que terão o seu horário de
funcionamento ampliado. Parte
dessas unidades estão atendendo 24 horas e outras, até as 22
horas. Para fortalecer a frente
de atendimento à população em
casos de sintomas da Covid-19 e
Gripe, serão montadas 23 tendas para acolher a população
nas unidades do município.
Importante ressaltar que o
atendimento com horários ampliado é voltado para os pacientes com síndrome gripal. Outras
demandas continuam sendo
atendidas no horário normal. Na
Zona Norte, apenas a AMA/UBS
Parque Anhanguera (Avenida
Pierre Renoir, 100) está com
atendimento 24 horas para síndromes gripais. Os demais postos com horário de atendimento ampliado funcionam até às
22 horas. Em caso de sintomas
gripais, a orientação é procurar
atendimento médico. Confira as
alternativas da rede municipal
disponíveis na Zona Norte:
Região Norte
AMA/UBS Integrada Vila Pereira
Barreto (atendimento até às 22h)
Rua Dom Manuel D’Elboux, 76
- Jardim São José

PRESTADOR
DE SERVIÇOS

Presto serviços de bancos, documentos, encomendas, etc. Zona
Norte e Centro. Tenho referências
94132-3687 - Tratar c/ Zacarias

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)

e-mail: chaveirohamyr@hotmail.com

Duas doses aplicadas em um intervalo de 28 dias

2208-2859

Foto: Coordenadoria de Saúde Norte

UBS/AMA Jardim Brasil é uma das unidades de saúde da rede municipal
a atender em horário estendido os casos de síndrome gripal

AMA/UBS Integrada 24h Par
que Anhanguera* (atendimento 24 horas)
Avenida Pierre Renoir, 100 Jardim Britânia
AMA/UBS Integrada Perus*
(atendimento até às 22h)
Praça Vigário João Gonçalves
de Lima, 239 - Perus
AMA/UBS Integrada Parque
Anhanguera I (atendimento até
às 22h)
Rua Marcela Alves de Cássia,
175 - Jardim Jaraguá
AMA/UBS Integrada Vila Bar
bosa (atendimento até às 22h)
Avenida Mandaqui, 197 - Bairro
do Limão
AMA Jardim Brasil (atendimento até às 22h)

SOCIEDADE COOPERATIVISTA DA
HABITAÇÃO PROLAR “COOPERALAR”
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A diretoria convoca os Senhores Cooperados
para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que será instalada à Rua
Gabriel Lori, 228 - Jd. Britania, dia 30 de janeiro
de 2022, as 8hs em primeira convocação com
dois terços dos cooperados; as 9hs com a metade mais um; as 10hs com qualquer número
de cooperados para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1- Atualização do estatuto;

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

2- contratação da arquiteta para regularizar as
casa;
3- Atualização dos valores das parcelas do PPI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2022
Fermina Ramona Ojeda - Presidente

Rua Francisco Peixoto, 400 Jardim Brasil
AMA Vila Medeiros (atendimento até às 22h)
Rua Eurico Sodré, 353 - Vila
Medeiros
AMA/UBS Integrada Jd. La
deira Rosa (atendimento até às
22h)
Rua José da Costa Gavião, 150
- Brasilândia
AMA/UBS Integrada Vila Gui
lherme (atendimento até às 22h
- inclusive aos domingos)
Rua João Ventura Batista, 615 Vila Guilherme
AMA/UBS Integrada Wamberto
Dias da Costa (atendimento até
às 22h)
Rua Paulo Cesar, 60 - Tremembé

Comunicado
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 - Agência 91, o banco enviou através do correio mas
a empresa não recebeu, foram usadas 21 folhas 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

O mais eficiente veículo de divulgação em toda
Região Norte da Capital. Desde 1963 ampliando e
consolidando sua liderança na Zona Norte

