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EDITAIS

CLASSIFICADOS
DIVERSOS

CONSOLE XBOX 360
4GB original Microsoft. Possui: Kinect, 
2 controles, 5 jogos. Oferta imperdível:
R$ 670 - F: 99766-6193

SERVIÇOS

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

CHAVEIRO HAMYR 
CREDENCIADO GOLD

R. Alfredo Pujol, 565 (banca de jornal) 
e-mail: chaveirohamyr@hotmail.com 

  2208-2859

Abertura Auto - Residência - 24 horas 
(plantão). Atendimento em domícilio 

com cópias na hora. Travas de 
Segurança - Chaves - Fechaduras.

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 Brades-
co - Agência 91, o banco enviou através 
do correio mas a empresa não recebeu, 
foram usadas 21 folhas devolvidas por frau-
de, (restaram 19 folhas) todos sustados em 
19/10/2020 e reiterado dia 9/11/2020, 
conforme Boletim de Ocorrência registra-
do nº 1703757/2020, dia 10/11/2020.

Empresa Jornalística Zona Norte Ltda

ComuniCado

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Presto serviços de bancos, documentos, encomen-
das, etc. Zona Norte e Centro. Tenho referências
94132-3687 - Tratar c/ Zacarias

HORÓSCOPO
Atendimento Personalizado (pessoal e empresarial). Interpretação das cartas do Tarô, Runas, 
Numerologia, Mapa Astral e Mapa Vocacional. Atendimento e cursos de Tarô - on-line, através de 
vídeo (whatsApp, Skype, Zoom). Instagram: @naia.terapeuta / Contato: 11 - 96515-0414

De
29/4 a 

5/5

Formas de energia
Há energias de diversos aspectos que circulam no 
Cosmo, alimentando a vida de todos os seres, as 
quais tem várias origens, a Terra, o Sol, O espaço infi-
nito, os seres espirituais.

Todas elas têm características, vibrações e cores di-
ferentes. Verificamos que o homem encarnado se 
nutre de:

•Alimentos sólidos e líquidos, que absorve pelo apa-
relho digestivo
•Ar atmosférico, que absorve pelo aparelho respira-
tório e pela pele.
•Energias espirituais, (fluidos e raios cósmicos) que 
absorve pelos centros de força
Tenham uma abençoada semana!

Por Naiá Giannocaro

Parceria com lealdade no campo profissional. 
Agir com sabedoria assuntos familiares.

Peixes - 20 fev a 20 mar

Caminho proposta de trabalho com êxito. O 
equilíbrio deverá permanecer no meio social.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Áries - 21 mar a 20 abr

Mudanças no trabalho com sucesso. A autossa-
botagem poderá trazer conflitos.

A colheita chegará na hora certa. Tenha calma. 
Prosperidade no ambiente familiar.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Caminhos a escolher com sabedoria e triunfo. A 
persistência levará ao sucesso.

Libra - 23 set a 22 out

O desgaste no trabalho poderá trazer aborreci-
mentos. A estrela brilhará na vida familiar.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Novo ciclo nas atividades profissionais. A segu-
rança e o amparo terás na família.

Sagitário - 22 nov a 21 dez

Fase para usar a criatividade no trabalho. Tirar os 
obstáculos para alcançar os objetivos.

Câncer - 21 jun a 20 jul

Lealdade nos empreendimentos financeiros. 
Momento de reflexão da espiritualidade.

Leão - 21 jul a 22 ago

Vitória na área profissional. A serenidade é pri-
mordial no convívio social.

Virgem - 23 ago a 22 set

Boas notícias nas atividades profissionais. Pro-
cure solucionar os conflitos familiares.

Touro - 21 abr a 20 mai

O otimismo e a força ajudarão no desempenho profis-
sional. Riquezas em todos os sentidos na vida pessoal.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun

 31/12/2021 31/12/2020      
RECEITAS
SUBVENÇÕES ..........................900.005,63 ....832.799,00
OUTRAS RECEITAS ....................37.188,61 ......83.795,44
RECEITAS FINANCEIRAS ............30.653,32 ......25.885,25

TOTAL DAS RECEITAS .............967.847,56 ....942.479,69

TOTAL .....................................967.847,56 ....942.479,69

 31/12/2021 31/12/2020
DESPESAS
DESPESAS GERAIS ..................224.776,56 ....217.175,81
DESPESAS COM PESSOAL ......652.476,16 ....706.044,47
DESPESAS TRIBUTÁRIAS ............1.319,55 ........1.509,46
ENCARGOS FINANCEIROS ...........4.497,49 ........4.519,69
DEPRECIAÇÃO .............................3.199,49 ......11.459,16
TOTAL DAS DESPESAS ............886.269,25 ....940.708,59

RESULTADO
SUPERÁVIT ................................81.578,31 ........1.771,10

TOTAL .....................................967.847,56 ....942.479,69

Sonia Maria Bandini - Presidente
CPF: 087.220.998-91

José Rubens Fantinati - Contabilista
CRC: ISP 084.510/O-5

São Paulo, 31 de dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DÉFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 EM R$ (REAIS)

 31/12/2021 31/12/2020
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXA ........................................27.652,45 ........2.443,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO .....756.924,13 ....721.873,16
ADIANTAMENTOS ......................44.753,09 ......53.812,08
IMPOSTOS A RECUPERAR ............3.399,41 ........1.705,51
OUTROS CRÉDITOS ...................................- .................... -
TOTAL ATIVO CIRCULANTE ......832.729,08 ....779.834,06

ATIVO NÃO CIRCULANTE

ATIVO IMOBILIZADO
TERRENO ..................................73.477,17 ......73.477,17
INSTALAÇÕES .............................1.437,00 ........1.437,00
EDIFÍCIO ..................................191.495,26 ....191.495,26
EQUIPAMENTOS ........................19.107,63 ......19.107,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS ..............39.773,61 ......38.773,61
VEÍCULOS ..................................32.550,00 ......32.500,00
LINHA TELEFÔNICA .....................4.898,48 ........4.898,48
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA ..... (86.809,15)  .. (83.609,68)
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE ......275.930,00 ....278.079,49

TOTAL DO ATIVO ....................1.108.659,08 ...1.057.913,55

 31/12/2021 31/12/2020 
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

SALÁRIOS A PAGAR .................................- ......24.671,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ...............69,72 ...........874,15
TÍTULOS A PAGAR ....................................- .................... -

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS .....................- ........5.597,29
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE ...........519,33 ......31.352,11

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO SOCIAL
SUPERÁVIT ACUMULADO .......1.026.561,44 ....930.426,72
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ........81.578,31 ......96.134,72
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL ....1.108.139,75 .. 1.026.561,44

TOTAL DO PASSIVO ................1.108.659,08 ...1.057.913,55

CENTRO SOCIAL LAUZANE PAULISTA
Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 3086 • Registrado no C.N.S.S. Processo nº 23.002.003.076-81-61 de 04/11/86 - Art. 

8º da Lei nº 1.490 de 13/12/51 • Registrado na Secretaria da Assistência Social sob nº 269 • Decreto de Utilidade Pública Federal nº 90.935 de 11/02/85 • 
Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 5007 de 14/04/86 • Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 24.618/87 • C.N.P.J. 46.418.422/0001-82

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 em R$ (Reais)

SENHORES LEITORES 
Atenção antes de  

contratar um serviço! 
Não é de nossa responsabili-

dade o conteúdo dos anúncios 
publicados nem a idoneidade 

dos anunciantes

VENDO JANELA ANTI RUÍDO
Branca, instalada, a retirar. Medidas:  
alt. 1,27m x larg. 1,57m. Bairro Santana.

Claudemir: 99218-3481

NEGÓCIOS

Rodoanel norte segue 
ainda sem obras e com 

muitas incertezas
Após o cancelamento do 

leilão de concessão do Tre
cho Norte do Rodoanel, o site 
da agência estadual de trans
portes, Artesp, publicou uma 
nota atribuindo essa deci
são à situação econômica do 
País. “O cenário de inflação 
crescente, juros altos e escas
sez de insumos impõe o adia
mento temporário do leilão 
do Rodoanel Norte para que 
se possa fazer uma adequa
ção do modelo de concessão à 
atual conjuntura nacional”, 
afirma a nota.

Ainda sem uma nova 
perspectiva para retomada, 
as obras do Trecho Norte 
seguem em processo de 
dete rioração, aumentando 

também os prejuízos para 
os cofres públicos. Iniciadas 
em 2013, as obras do Trecho 
Norte estão totalmente pa
radas desde março de 2019 
devido à necessidade de re
visão dos contratos e da pró
pria qualidade do trabalho 
executado. Orçado em R$ 4,3 
bilhões, já custou mais de R$ 
6 bilhões aos cofres públicos 
e sequer tem perspectiva de 
retomada. Atualmente, a es
trutura já construída sofre 
com a deterioração e com 
as ocupações irregulares ao 
longo do Rodoanel Trecho 
Norte, como pode ser fa
cilmente observado em vá
rios pontos da Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes.

Foto: AGZN 

Após tantos anos de paralisação, obras já realizadas do 
Trecho Norte do Rodoanel sofrem constante deterioração


