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Contate-nos: www.gazetazn.com.br

SENHORES LEITORES:  
Atenção antes de  

contratar um serviço!  
Não é de nossa 

responsabilidade o 
conteúdo dos anúncios 

publicados nem  
a idoneidade dos  

anunciantes

ESTAMOS CONTRATANDO
Contato Publicitário
Com ou sem experiência, para trabalhar 
com vendas externas para jornal. Ótimas 
comissões. Enviar currículo somente por 
e-mail para: gazetazn@gazetazn.com.br

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

PROCURO MOTORISTA COM KOMBI

Ligar somente às segundas, das 9 às 18h: 99886-9162

Para prestar serviços todas as 
sextas-feiras das 6 às 10 horas

RASPAGEM DE TACOS
3483-6016/ 99780-6926%

1. Na noite da última segunda-
feira (11) o ex-jogador do Santos, 
Coutinho, 75 anos, morreu após 
sofrer um infarto agudo no mio-
cárdio em decorrência de diabe-
tes e hipertensão arterial sistêmi-
ca. Coutinho foi campeão da Copa 
do Mundo pela Seleção Brasileira 
em 1962 e fez dupla de ataque 
com Pelé. O jogador faleceu em 
casa, por volta das 19h30, no lito-
ral de São Paulo, em Santos. No 
início do ano, Coutinho chegou a 
ser internado em um hospital em 
Santos. Por causa da diabetes, ele 
já havia tido três dedos ampu-
tados, do pé esquerdo. O velório 
do ex-jogador ocorreu no Salão 
de Mármore, na Vila Belmiro. 
A cerimônia de sepultamento 
foi fechada apenas para os fami-
liares de Coutinho. O corpo foi 
sepultado no início da noite des-
ta terça-feira (12), no cemitério 
Memorial Necrópole Ecumênica, 
em Santos.


2. Na tarde da última terça-fei-
ra (12) o ex-presidente do Vasco 
Eurico Miranda, 74 anos, mor-
reu no Hospital Vitória, locali-
zado na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste do Rio de Janeiro. Eurico 
estava lutando contra um cân-
cer no cérebro e desde o ano 
passado lutava contra limita-
ções físicas. Atualmente, ele es-
tava no cargo de presidente do 
Conselho de Beneméritos do clu-
be. O ex-presidente vascaíno dei-
xa a esposa Sylvia, e quatro filhos 
Eurico Brandão, Álvaro Miranda, 
Mário Ângelo Miranda e Sylvia 
Miranda, além de oito netos.


3. O Corinthians foi até a Arena 
Castelão enfrentar o Ceará. O 
primeiro tempo foi equilibrado, 

mas havia poças d’água no gra-
mado, e por isso, o time cearen-
se arriscou chutes de qualquer 
distância, e deu pouco trabalho 
ao goleiro Cássio. Aos oito minu-
tos do primeiro tempo o Timão 
fez seu primeiro gol com o volan-
te Júnior Urso. Aos 20 minutos 
após bola levantada na área, o za-
gueiro Manoel dá um tranco nas 
costas do também zagueiro Luis 
Otávio, e o juiz marcou pênalti 
para o Ceará, que foi convertido, 
o volante Juninho chutou a bola 
no canto esquerdo, e Cássio caiu 
para o seu canto direito. Com o 
jogo empatado o Ceará tentou a 
virada, mas o Corinthians mar-
cou firme e permaneceu assim até 
o intervalo.  No segundo tempo o 
Ceará voltou criando chances, 
mas não teve sucesso. Aos 18 mi-
nutos o meia Sornoza dá um pas-
se para o atacante Vagner Love, 
que bate de trivela, o jogador ba-
teu firme e acertou o ângulo di-
reito do goleiro Richard. Aos 26 
minutos o Corinthians tem muita 

troca de passes, e a bola chega no 
lateral esquerdo Danilo Avelar, 
que cruza para o meia Jadson, 
que pega de primeira, de per-
na esquerda, gol do Corinthians. 
Final Ceará 1 x 3 Corinthians. Os 
clubes voltam a se enfrentar no 
dia 3 de abril, às 21h30, na Arena 
Corinthians. O Corinthians pode 
perder por um gol de diferença no 
jogo de volta para se classificar. O 
Ceará precisa vencer por três ou 
mais gols para avançar. Vitória 
cearense por dois gols leva a deci-
são para os pênaltis, os gols mar-
cados fora de casa não são mais 
critério de desempate.


4. No próximo sábado (16), às 
16h30, o São Paulo enfrenta o 
Palmeiras no Pacaembu, o time 
Alviverde defende a um bom re-
trospecto recente em partidas 
contra o São Paulo. Considerando 
apenas os clássicos pelo Cam-
peonato Paulista, o Verdão não 
perde para o rival desde 2009.


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 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: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

Corinthians venceu o Ceará por 3 a 1 e tem vantagem 
para o jogo de volta no dia 3 de abril na Arena Corinthians

“Torcida Amiga” 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.

11ª rodada

Campeonato Paulista 2019

 Dia Hora Equipes Loc al

15/3 17h Bragantino x Ituano Nabi Abi Chedid 

15/3 18h45 RBB x São Bento Moisés Lucarelli 

15/3 20h30 Santos x Novorizontino Pacaembu

15/3 21h Ferroviária x São Caetano Fonte Luminosa

16/3 16h30 São Paulo x Palmeiras Pacaembu

16/3 19h Ponte Preta x Guarani Moisés Lucarelli

17/3 16h Corinthians x Oeste Arena Coritnhians

17/3 19h Mirassol x Botafogo Municipal de Mirassol

CASA DE CULTURA TREMEM-
BÉ - Convida para dois grandes 
eventos de estreia, será o primei-
ro grande evento após a reforma na 
Casa de Cultura. No sábado 23/3 te-
remos Com o Reggae da “Banda 
Rosália Paranoia” às 17 horas para 
o público Juvenil. Às 19 horas show 
com a “Banda Solta o Bicho” com o 
melhor dos clássicos samba rock pra 
comunidade curtir e dançar nes-
ta volta da casa. Casa de Cultura 
Tremembé está localizada na Rua 
Maria Amália Lopes Azevedo, 190 - 
Tremembé. Para mais informações 
ligue: (11) 2991-4291.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO 
CONTRA A FEBRE AMARELA - 
Nesta sexta-feira 15, das 10 às 16 ho-
ras, no Supermercado Ourinhos, lo-
calizado na Avenida Cel. Seze fredo 
Fagundes, 2.698 - Jardim Tre membé 
Zona Norte de São Paulo. Para mais 
informações: (11) 2997-0810.

PARÓQUIA SÃO JOSÉ DO MAN-
DAQUI - Convida para festividade do 
padroeiro dia 19/3 com missas às 8, 
10h30, 15 e 20 horas com procissão. 
Venha conhecer a feirinha com obje-
tos religiosos, comer um pedaço do 
tradicional bolo de São José, partici-
par da tradição da troca do saquinho 
de São José com as moedinhas e sa-
borear muitas guloseimas. Para mais 
informações: (11) 2976-1300 com Léia 
ou (11) 2977-6558 com Vinícius. A fes-
ta será na Rua Voluntários da Pátria, 
4840 - Mandaqui.

3º ENCONTRO GRATUITO 2019: 
REDE SOCIAL ZONA NOR TE 
- RSZN - A arte de organizar ba-
zar com Solange Martins aconte-
ce no dia 28 de março, das 9 às 13 
horas. O encontro será na IOS - 
Instituto da Oportunidade Social - 
Avenida Ataliba Leonel, 245 - Metrô 
Carandiru (pedimos que cheguem 
com antecedência para agilizar a 

recepção no local e solicitamos re-
alizar previamente as inscrições). 
Entre no link para confirmação sua 
participação: https://goo.gl/forms/
hOQT987TGkueGkTt2

O CENTRO SOCIAL LAUZANE 
PAULISTA - Convida toda a comu-
nidade da Zona Norte para seu tra-
dicional Chá Bingo a ser realizado 
no próximo dia 21/3, às 14 horas. 
Endereço: Rua Ramal dos Menezes, 
136 - Lauzane Paulista para mais 
informações ligue: (11) 2236-4223.

PARÓQUIA MENINO JESUS 
- Convida para a 1ª festa da Pizza 
com Bingo no dia 11 de agosto a 
partir das 18 horas, os convites cus-
tam R$ 25 e dão direito ao rodízio 
de minipizzas. Avenida Mazzei, 491 
- Tucuruvi - para mais informações 
ligue: (11) 2203-6185.

FESTA ARRAIAL MADEI REN-
SE - No dia 17 de março de 2019 a 
partir das 13 horas, haverá apresen-
tação do Grupo Folclórico Adulto e 
do Grupo Infantojuvenil. Com comi-
das típicas: Caldo Verde, Espetada, 
Bolo do Caco, Bolinho de Bacalhau, 
Doces Típicos e muito mais... Sor-
teio de vários brindes - Para mais 
informações ligue: (11) 2231-8818 / 
(11) 2231-0922 / 2208-3981 ou aces-
se: www.casailhadamadeira.com.br 
- A Casa Ilha da Madeira está locali-
zada na Rua Casa Ilha da Madeira, 
214 Vila Amália (altura do nº 2900 
da Avenida Parada Pinto).

CONSEG ÁGUA FRIA/MANDA-
QUI/TREMEMBÉ - Presidido por 
Silvonei Amaro realiza sua próxima 
reunião no dia 15 de abril, a partir 
das 20 horas no colégio CEDOM, que 
fica localizado na Rua Voluntários 
da Pátria, 3.422 - Alto de Santana.  
As próximas reuniões já têm data e 
serão nos dias: 20 de maio, 17 de ju-
nho, 15 de julho, 19 de agosto, 16 de 

setembro, 21 de outubro, 18 de no-
vembro e 16 de dezembro. 

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA - Realizará eleição do Biê-
nio 2019/2021 no dia 2 de abril 
de 2019, às 20 horas, no CEPSGs 
Padre Manuel da Nobrega na Rua 
Santa Prisca, 122 - Casa Verde, São 
Paulo. Com fulcro nas normas con-
tidas na Seção VII, Subsecção VI do 
Regulamento dos Consegs. 

CONSEG CASA VERDE/SAN TA-
NA - Presidido por Vicente D’Errico 
Neto, realiza sua próxima reunião no 
dia 2 de abril, a partir das 20 horas no 
E.E. Padre Manoel da Nóbrega, (co-
légio do Matão), localizada na Rua 
Santa Prisca, 122, Casa Verde. As pró-
ximas reuniões já têm data e serão nos 
dias: 7 de maio, 4 de junho, 2 de julho, 
6 de agosto, 3 de setembro, 1º de outu-
bro, 5 de novembro e 3 de dezembro. 

GRUPO ALATEEN JAÇANÃ: 
O Alateen, parte dos Grupos 
Familiares Al-Anon, é para jovens 
de 13 a 19 anos cujas vidas foram 
ou estão sendo afetadas pelo con-
tato direto com um alcoólico. As 
reuniões do Alateen Jaçanã acon-
tecem todos os sábados das 17 às 
18h30 na Avenida Guapira, 2.055 - 
Jaçanã (Paróquia Santa Terezinha 
do Jaçanã). Não existem taxas para 
ser membros nem mensalidade, os 
Alateens possuem um único propó-
sito, recuperar-se do impacto do al-
coolismo de um familiar ou amigo 
em suas vidas, se ajudando natural-
mente com os problemas que têm 
em comum, compartilhando força 
e esperança, aprendendo a praticar 
os Doze Passos e as Doze Tradições 
do Alateen. Maiores informações 11 
3228-7425 - www.al-anon.org.br

AL COÓLICOS ANÔNIMOS 
GRU PO SANTANA - Realiza reu-
niões de segunda a sexta-feira, das 
19 às 21 horas, aos sábados, das 14 
às 16 horas (reunião feminina), das 
17 às 19 horas, e aos domingos das 9 
às 11 horas. Rua Gabriel Pizza, 122, 
Igreja de Santana. Informações: 
Tel: 3315-9333 (24h). 

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.

MARCELO WINTHER

R. Leite de Morais, 42 - sl 5 - Santana • F: 3257-4164 / 3876-8496

TRABALHISTA:  
•Vínculo de emprego •Horas extras •Demissões

PREVIDENCIáRIA:  
•Auxílio e aposentadorias 

Ao lado da 
estação 
Santana 
do Metrô

Advocacia

99733-4767 marcelo.winther@gmail.com

Biblioteca de São Paulo tem Clube de Leitura, Yoga, 
Jogos Sensoriais e outras atividades gratuitas

Quem acha que é necessário 
gastar muito para fazer cursos 
bacanas ou aproveitar passeios 
pela capital paulista está enga-
nado! A Biblioteca de São Paulo 
(BSP) é uma ótima opção de la-
zer e saber na cidade. Confira, 
a seguir, a programação dos pró-
ximos dias (sujeita a alterações) 
nos dois espaços e aproveite:

Biblioteca de São Paulo

16 de março (sábado)

10 às 11h - Compartilhando Sa-
beres: Yoga - Em ambiente acon-
chegante e inspirador você pode-
rá desfrutar desta prática mi lenar, 
que promove o bem-estar e me-
lhorias na qualidade de vida. Com 
Amanda Velloso. Vagas limitadas, 
preenchidas por ordem de chegada.
11 às 11h45 - Lê no Ninho. Pro-
grama permanente. Atividade de 
estímulo e iniciação à leitura para 
crianças entre 6 meses e 4 anos, 
realizada com livros lúdicos, ta-
blet, contação de histórias e mú-
sicas. Pais e responsáveis podem, 
ao fim, levar emprestado  os kits 
utilizados, com dois livrinhos e 
um fantoche, e reproduzir a expe-
riência em casa. Com equipe BSP. 
Vagas limitadas, preenchidas por 
ordem de chegada.
11 às 13h - Jogos para Todos! - 
Programa permanente. Oficina de 
Xadrez: Os participantes apren-
dem as regras, os movimentos das 
peças e algumas táticas do Xadrez, 
além de disputar partidas. Pessoas 
com deficiência visual dispõem 
de tabuleiros adaptados. Com a 
FOX - Formação e Orientação de 
Xadrez. Vagas limitadas, preenchi-
das por ordem de chegada.
16h - Hora do Conto - Programa 
permanente. E a árvore con-
tinuou crescendo, de Graciela 
Montes. Com Poesia no Espaço. 
Não é necessário fazer inscrição.

17 de março (domingo) 

11h30 às 16h - Domingo no 

Parque - Programa permanente. 
11h30 às 12h15 - Sessões do pro-
grama Lê no ninho, com equipe 
BSP.
12h15 às 16h - Espaço de leitura 
para toda a família com sessões 
de contação de histórias com a 
Cia. Malas Portam.
Local: Parque da Juventude 
Dom Paulo Evaristo Arns. Em 
caso de chuva, a atividade será 
realizada dentro da biblioteca.
14h30 às 16h30 - Sarau na BSP 
- Programa permanente. Lite-
ratura, canto e poesia. Com o 
Grupo de Poetas Cantores e De-
cla madores Independentes de 
São Paulo. Coordenação de Te re-
zinha Rocha. Não é necessário fa-
zer inscrição.
16h - Hora do Conto - Programa 
permanente. O menino, a roda 
e o lixo, de Daniela Sudan. Com 
interpretação em Libras. Com 
Ademir Apparício e Lucas Rafael. 
Não é necessário fazer inscrição.

19 de março (terça-feira)

15 às 16h - Jogos Sensoriais - 
Programa permanente. Diver ti-
da experiência lúdica que esti-
mula as habilidades sensoriais 
e a memória, com jogos e brin-
cadeiras para pessoas com e sem 
deficiência. A partir de 11 anos. 
Com equipe BSP. Vagas limita-
das, preenchidas por ordem de 
chegada.

20 de março (quarta-feira)
15 às 16h - Brincando e Apren-
dendo - Programa permanente. 
Jogo da velha com material reci-
clável. Com equipe BSP. A partir 
de 7 anos. Vagas limitadas, pre-
enchidas por ordem de chegada.

21 de março (quinta-feira)

12h30 às 13h30 - Luau BSP - 
Programa permanente. O pro-
grama apresenta aos jovens 
temas relacionados à músi-
ca, literatura e poesia e ofere-
ce espaço para apresentações 

artísticas. A partir de 13 anos. 
Com equipe BSP. 
15 às 16h - Pintando o 7 - Pro-
grama permanente. Barqui nhos 
navegantes: construção de brin-
quedo com materiais de baixo 
custo. Com equipe BSP. A partir 
de 6 anos. Vagas limitadas, preen-
chidas por ordem de chegada.
15 às 17h - Clube de Leitura - 
Programa permanente. Fim, de 
Fernanda Torres. Com equipe 
BSP. Não é necessário inscrição.

22 de março (sexta-feira)

15h - Hora do Conto - Programa 
permanente. Galinda, uma mãe 
muito especial, de Vanessa Meriqui. 
Com equipe BSP. Não é necessário 
fazer inscrição.
16h30 às 17h - Leitura ao Pé do 
Ouvido - Programa permanen-
te. Entre rinhas de cachorros e 
porcos abatidos: duas novelas, 
de Ana Paula Maia (aquecimen-
to Segundas Intenções BSP). 
Com equipe BSP.

A Biblioteca de São Paulo 
está localizada no Parque da 
Juventude Dom Paulo Evaristo 
Arns, na Avenida Cruzeiro do 
Sul, 2.630 - Santana (ao lado da 
Estação Carandiru do Metrô). 
Mais informações ligue: (11) 2089-
0800 ou acesse: https://bsp.org.br/

Foto: AGZN

Biblioteca de São Paulo traz 
atividades diferenciadas

Chuvas intensas deixam estragos 
por toda a cidade

Na última quarta-feira, o 
prefeito Bruno Covas e o gover-
nador João Doria se reuniram 
no Palácio dos Bandeirantes 
para discutir parcerias e defi-
nir as ações para o atendimento 
às vítimas da chuva. O encontro 
contou com a presença de pre-
feitos da região metropolitana, 
secretários municipais, estadu-
ais, presidentes de autarquias 
e representantes da Polícia Mi-
litar e Defesa Civil.

“Estamos falando de oito 
municípios atingidos, que sofre-
ram com chuva do início da se-
mana. O que vimos mostra que 
não foi falta de preparo, mas 
uma quantidade imensa de água. 
Nem com todos os piscinões 
construídos teríamos como evi-
tar o volume de água. Por isso, a 
importância desta ação conjunta 
envolvendo todos os municípios, 
em que cada um desenvolve im-
portantes ações que são coorde-
nadas pelo Governo do Estado, 

para que possamos avançar no 
atendimento dessas pessoas”. 

Para diminuir o impac-
to das enchentes na capital, o 
Governo do Estado anunciou 
também a retomada do projeto 
para a construção do Pis ci não 
Jaboticabal, no limite com São 
Bernardo do Campo. O Pis cinão 
Jaboticabal será construído em 

uma área particular, localiza-
da na confluência dos córre-
gos: Jaboticabal, Ribeirão dos 
Meninos e Ribeirão dos Couros, 
e terá capacidade para armaze-
nar 900 mil m³ de águas plu-
viais, beneficiando, além da ca-
pital, os municípios de São 
Bernardo, São Caetano e Santo 
André.

Foto: Luiz Guadanoli/Secom

Prefeito Bruno Covas e Governador João Doria 
se reúnem no Palácio dos Bandeirantes

RASPAGEM DE TACOS
3942-3939 / 99735-1517

Resina - 25,00 m2

%

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

A Gazeta da Zona Norte, um jornal  
com 56 anos de tradição na  

Zona Norte. Distribuição gratuita. 

Anuncie


