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SENHORES LEITORES
Atenção antes de contratar um serviço!

Não é de nossa responsabilidade o conteúdo dos  
anúncios publicados nem a idoneidade dos anunciantes 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

VENDO HONDA 
CITY 2010

Mod. EX, automático,  
65 mil km rodados orig., 
único dono, R$ 32.500
F: 98245-0036

Parque dos Pinheirais
Todo cercado, com luz, 3.000m², 

R$ 80 mil. Tratar c/ Agostinho

VENDO TERRENO
EXTREMA - MG

96268-9701/ 96056-5312

VENDO 
TERRENO
Atibaia, próximo ao Frango 
Assado, Chácara Estância 
Brasil, 1.000m2, docto ok, 

cercado, R$ 135 mil.

97747-1827

VENDO CASA 
CARAguATATuBA
Massaguaçú, na avenida do 
Hotel Costa Norte, c/ docu-
mentação ok. R$ 380 mil
F: 3064-6002

3 dorms, suíte, 160m2, sala ampla, wc social, 
demais dependências. Troco por casa ou 

sobrado em Santana. Referência: R$ 900 mil.

APTO JARDINS-VENDO Ou TROCO

Tratar: 3064-6002

Águas de Lindoia
Venda ou Permuta
Valor: R$ 320.000,00 (as duas) 
2 casas novas germinadas. 
Terreno: 5 x 12,5 m² cada, 
Ár. construída: 43,75 m² (cada)
telefone para contato: 

(11) 94741-5295
Falar com edjalma

VENDO/AlugO 

95100-0550
2949-9070

Salas Comerciais 
Santana/Vl. Maria

Aluguel à partir  
de R$ 500.00

1. No último domingo (29), a 
Seleção Brasileira de Basquete 
Feminino enfrentou a seleção de 
Porto Rico e conquistou a meda-
lha de bronze da Copa América. 
A equipe Brasileira venceu Porto 
Rico por 95 a 66 e alcançou um 
lugar no pódio do torneio conti-
nental. O destaque da Seleção foi 
a pivô Damiris Dantas, com 28 
pontos, além de nove rebotes e 
mais oito assistências. A decisão 
da Copa América também acon-
teceu no domingo, entre Canadá 
46 x 67 Estados Unidos, com a 
Seleção Americana Campeã.


2. No dia 22 de dezembro, a 26ª 
Corrida São Silvestrinha abri-
rá a programação de final de ano 
da 95ª Corrida Internacional de 
São Silvestre que fechará o ano 
esportivo no dia 31 de dezembro. 
A Corrida São Silvestrinha reu-
nirá atletas de 4 a 17 anos, no 
masculino e feminino, em pro-
vas que variam de 100 a 800 me-
tros. Entre as novidades está o 
novo local, que será no Memorial 
da América Latina, na Avenida 
Auro Soares de Moura Andrade, 
no Bairro da Barra Funda, em 
São Paulo. A largada deixará 
de ser à tarde, passando para o 
perío do da manhã, a partir das 
8h30. Haverá novas categorias, 

de 4 e de 5 anos, para incentivar 
ainda mais o contado dos peque-
nos com a prática esportiva. A 
entrega de kits será em novo lu-
gar, na Loja Decathlon Paulista, 
localizada na Avenida Paulista, 
854, Bela Vista, no dia 21 de de-
zembro, das 10h30 às 20h30.


3. Desde a última quinta-fei-
ra (3), a equipe Brasileira de 
Boxe Feminino está na Rússia 
para o Mundial. A menos de 
um ano dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, o Boxe do Brasil con-
tinua em um ritmo impressio-
nante de preparação e partici-
pação em grandes competições. 
A seleção é composta por três 
atletas Graziele Jesus, Jucielen 
Cerqueira e Bea triz Ferreira. A 

delegação brasileira foi recebida 
em uma cerimônia de recepção, 
baseada na cultura local com co-
reografia e degustação de comi-
da regional.


4. Na última quarta-feira (2), o 
Palmeiras enfrentou o São Paulo 
e foi campeão da Copa do Brasil 
Sub-17 com gols de Ga briel Ve-
ron e Gabriel Silva, o time Alvi-
verde venceu o Tricolor por 2 a 
0, no Pacaembu. No jogo de ida 
o Palmeiras perdeu por 3 a 2, o 
time Palmeirense tirou a vanta-
gem Tricolor ainda no primeiro 
tempo e administrou o resultado.


5. O Corinthians enfrentou a 
Chapecoense, em Chapecó, pela 
21ª rodada do Brasileirão que 
havia sido adiado por causa da 
participação corintiana na Copa 
Sul-Americana. Ambos tiveram 
dificuldades por conta do cam-
po pesado pela chuva que atin-
giu a cidade. O primeiro tem-
po deixou a desejar. No segundo 
tempo o gol do Timão saiu aos 
17 minutos com Danilo Avelar 
que subiu livre para cabecear. 
O Corinthians abriu o placar. A 
Chape tentou partir para cima, 
mas a vitória ficou com o Timão, 
que continua firme no G-4.


Serviço de Utilidade Pú blica - 
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

Comemoração do gol do Timão

Boca de lobo entupida e com vazamento 
na Avenida José Maria Fernandes com a 
Rua Soldado Francisco Gomes de Souza

Recebemos um email de um morador falan-
do sobre uma boca de lobo entupida há muito 
tempo, e que sai um líquido verde constante-
mente, com odor insuportável. O local é na esqui-
na da Avenida José Maria Fernandes com a Rua 
Soldado Francisco Gomes de Souza. Segundo 
o morador, parece ser uma ligação clandesti-
na. Entramos em contato com a Sabesp e com 
a Subprefeitura para saber se há previsão de ve-
rificar o local. A Sabesp respondeu que verificou 
o local e que a demanda é da Prefeitura, porém 
a subprefeitura informou que “estava prevista a 
vistoria na boca de lobo da Avenida José Maria 
Fernandes na última quinta-feira (3) de outubro 
e tomará as medidas cabíveis. Até o final da se-
mana será realizada a limpeza com hidrojato no 
local para a desobstrução da boca de lobo”.

Foto: AGZN

Avenida José Maria Fernandes com a 
Rua Soldado Francisco Gomes de Souza

Vila Maria/Vila Guilherme Biblioteca de São Paulo oferece aulas 
gratuitas de literatura pré-vestibular 

O Domingo no Parque tam-
bém é dica para as famílias 
aproveitarem juntas no dia 6 
(das 11 às 11h45 com sessões do 
Lê no Ninho e das 12 às 16 ho-
ras com contações de histórias 
com a Trupe Pitirilo). Confira, 
a seguir, as atividades (sujeitas 
a alterações) nos próximos dias:

Biblioteca de São Paulo

5 de outubro (sábado) 
11 às 11h45 - Lê no Ninho - 
Com equipe BSP. Vagas limita-
das, preenchidas por ordem de 
chegada.
11 às 13 horas - Jogos para 
Todos - Oficina de Xadrez - Com 
a FOX (Formação e Orientação 
de Xadrez). Vagas limitadas, pre-
enchidas por ordem de chegada.
14 às 15h30 - Pontos MIS - Em 
parceria com o Museu da Ima-
gem e do Som (MIS), a BVL exi-
be “Benzinho” (direção: Gus ta-
vo Pizzi, 2018, duração: 97 min, 
drama, classificação indicativa: 
12 anos). Não é necessário fazer 
inscrição.
16 às 17 horas - Hora do Conto - 
“Se eu fosse uma árvore”, de Talita 
Nozomi. Com Willian Gama. Não 
é necessário fazer inscrição.

6 de outubro (domingo)
11 às 16 horas - Domingo no 
Parque - Um pouquinho do que 
acontece dentro da BSP levado 
para o lado de fora, à sombra das 
árvores do Parque da Juventude.
11 às 11h45 - Sessões do pro-
grama Lê no Ninho, com equi-
pe BSP.
12 às 16 horas - Espaço de leitu-
ra para toda a família com ses-
sões de contação de histórias. 
Em caso de chuva, a atividade 
será realizada dentro da biblio-
teca. Com a Trupe Pitirilo. Não 
é necessário fazer inscrição.
16 às 17 horas - Hora do Conto 
- “A árvore dos sapatos”, de Mia 
Couto. Com Paulo Federal. Não 
é necessário fazer inscrição.

8 de outubro (terça-feira) 
14h30 às 17 horas - Curso 
de Literatura Pré-Vestibular 

- Aná lise e discussão da obra “O 
cortiço”, de Aluísio Azevedo, lei-
tura obrigatória para a Fuvest 
2020. Com Naiara Costa dos 
Santos. Não é necessário fazer 
inscrição.
15 às 16 horas - Jogos Sensoriais 
(SP Gastronomia) - Neste dia, a 
atividade será temática e trata-
rá dos alimentos. Com equipe 
BSP. A partir de 11 anos. Vagas 
limitadas, preenchidas por or-
dem de chegada.
16 às 17 horas - Compartilhando 
Saberes: Plantão de Dúvidas 
de Matemática - Com o profes-
sor George Humberto Bezerra. 
Para estudantes do Ensino 
Fundamental 2 e Ensino Médio. 
Inscrições: no balcão de atendi-
mento da BSP.

9 de outubro (quarta-feira) 
15 às 16 horas - Brincando e 
Aprendendo - Cabra-cega. Com 
equipe BSP. A partir de 7 anos. 
Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada.

10 de outubro (quinta-feira) 
12h30 às 13h30 - Luau - Com 
equipe BSP. A partir de 13 anos. 
Não é necessário fazer inscrição. 
14h30 às 17 horas - Curso de 
Literatura Pré-Vestibular - Aná-
lise e discussão da obra “Quin-
cas Borba”, de Machado de 
Assis, leitura obrigatória para a 

Fuvest 2020. Com Naiara Costa 
dos Santos. Não é necessário fa-
zer inscrição.
15 às 16 horas - Pintando o 7 - 
Confecção de objetos com gesso. 
Com equipe BSP. A partir de 6 
anos. Vagas limitadas, preenchi-
das por ordem de chegada.

11 de outubro (sexta-feira) 
15 às 15h30 - Hora do Conto 
- “Chapeuzinho amarelo”, de 
Chico Buarque. Com equipe BSP. 
Não é necessário fazer inscrição.
15h30 às 17 horas - Pontos MIS 
- Em parceria com o Museu da 
Imagem e do Som (MIS), a BSP 
exibe “Tito e os pássaros” (dire-
ção: Gustavo Steinberg, Gabriel 
Bitar e André Catoto, duração: 
73 min, 2019, classificação indi-
cativa: livre). Não é necessário 
inscrição.
16h30 às 17 horas - Leitura ao 
Pé do Ouvido (SP Gastronomia) 
- “Írisz: as orquídeas”, de Noemi 
Jaffe. Com equipe BSP. Não é 
necessário fazer inscrição.

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

Foto: Daniela Faluchi

Espaço de leitura com a Trupe Pitirilo

PS9 CASA VERDE ESTÁ À 
PROCURA DE NOVOS TALEN-
TOS PARA O FUTEBOL FEMI-
NINO - O projeto está aberto para 
meninas/mulheres de 9 a 33 anos, os 
treinamentos são as terças e quintas 
das 15 às 17h30, no campo do Jardim 
São Bento, que fica localizado na 
Avenida Braz Leme, 1.171, e de segun-
da, quarta e sexta, das 19 às 21 horas, 
futebol de salão no Centro Esportivo 
Casa Verde que está localizado na Rua 
Armando Coelho Silva, 775. Para sa-
ber mais sobre o projeto entre em con-
tato com Luiz Claudio (11) 95485-
3601 ou Fábio (11) 99511-3556.

PS9 CASA VERDE - Está fazen-
do avaliações para formar a equipe 
que disputará o campeonato paulista 
com o nome nacional/PS9. As atletas 
e responsabilidade da formação de 
equipe é toda do PS9 e o Nacional irá 
ceder o Estádio Nicolau Alayon. As 
interessadas devem comparecer às 
quartas e sextas a partir das 15 ho-
ras na Rua Viri, 425 - Jd. São Paulo 
- com atestado médico e xerox do RG 
para avaliação com professor Luiz.

BAZAR BENEFICENTE DA SO-
CIEDADE BRASILEIRA DE 
EUBIOSE - Dia: 5 de outubro de 
2019, das 10 às 17 horas - Rua Con-
selheiro Saraiva, 538.

8º EVENTO MULTIARTÍSTICO 
EU, TU, ELES, NOZES & VOZES 
- O Cena Norte - fórum cultural da 
Zona Norte, apresenta a quinta edi-
ção do evento multiartístico “Eu, Tu, 
Eles, Nozes & Vozes”, que terá entra-
da gratuita, e contará com apresenta-
ções poéticas e teatrais EMEF Paulo 
Carneiro (Vozes Poéticas) e EMEF 
Marechal Rondon; além de poesias 
com Guiomar Araújo e Poetas do 
Tiête; Cia Theatral San dra Camilo; 
os músicos autorais Vladimir Silva e 
Reinaldo e o grupo de dança cigana 
Espírito Gitano. Dia 5 de outubro no 

CEU Jaçanã - Rua Francisca Espósito 
Tonetti, 105 - Jardim Guapira - infor-
mações: cenanorte@gmail.com

2º CHÁ BINGO BENEFICENTE 
- Que acontecerá no dia 9 de novem-
bro de 2019, das 14 às 18horas no 
Centro Dia Para Idosos. O valor é 
de R$ 20,00 e está incluso 1 carte-
la de bingo, chá da tarde, brinca-
deiras gratuitas para as crianças e 
nossa tradicional feirinha de arte-
sanatos. A ASA - Associação Santo 
Agostinho é uma organização da so-
ciedade civil, que há 75 anos, aten-
de mais de 1400 crianças, ado-
lescentes e idosos em situação de 
vulnerabilidade social, na cidade de 
São Paulo. Ao todo, a ASA possui 13 
unidades: 5 Centros de Educação 
Infantil, 5 Centros para Crianças e 
Adolescentes e 1 Centro Dia para 
Idosos, 1 brechó e 1 unidade admi-
nistrativa. Rua Prof. Dorival Dias 
Minhoto, 231 - telefone: 2236-1418.

ARRECADAÇÃO DE DOAÇÕES 
DE LIVROS - Para o projeto de 
incentivo à leitura na ZN, o “Nas 
Estantes da Zona Norte - 8ª edi-
ção”, tem o objetivo de Incentivar 
a Leitura na ZN, por meio da dis-
tribuição gratuita de livros, e dessa 
maneira a rede busca diminuir a de-
sigualdade de acesso a uma boa lei-
tura. Em 2019, em homenagem ao 
Dia Nacional do Livro, o evento de 
distribuição dos livros acontecerá no 
próximo dia 1º de novembro, em lo-
cais estratégicos e de grande circula-
ção na Zona Norte. O evento acon-
tecerá no dia 1º de novembro em 
estações do metrô da ZN. Para esse 
fim RSZN está arrecadando doações 
de livros em bom estado, de litera-
tura para públicos: infantil, jovem e 
adulto. Para saber mais acesse: ht-
tps://www.facebook.com/redesocialz 
o n a n o r t e / ? r e f = b r _ t f & e p a = 
SEARCH_BOX - Mais informações 
redesocial.zonanorte@gmail.com

VACINAÇÃO CONTRA RAIVA 
EM CÃES E GATOS - De segun-
da a sexta, das 9 às 11 horas e das 
14 às 16 horas. Local: Rua Maria 
Amália Lopes Azevedo, 3676 - Se-
nha fornecida no início dos horá-
rios. Estacionamento não disponí-
vel no local.

CONSEG ÁGUA FRIA/MANDA-
QUI/TREMEMBÉ - Presidido por 
Silvonei Amaro realiza sua próxi-
ma reunião no dia 21 de outubro, 
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: 18 de no-
vembro e 16 de dezembro. 

CONSEG CASA VERDE/SANTA-
NA - Presidido por Vicente D’Errico 
Neto, realiza sua próxima reunião no 
dia 1º de outubro, a partir das 20 ho-
ras no E.E. Padre Manoel da Nóbrega, 
(colégio do Matão), localizado na Rua 
Santa Prisca, 122, Casa Verde. As pró-
ximas reuniões já têm data e serão nos 
dias: 5 de novembro e 3 de dezembro. 

CONSEG FREGUESIA DO 
Ó - Presidido por Carlos Guaita 
Garnica, realiza reunião toda úl-
tima quinta-feira do mês, às 
19h30, na Casa de Cultura Salva-
dor Ligabue no Largo da Matriz 
de Nossa Senhora do Ó, nº 215 - 
Freguesia do Ó - para mais informa-
ções ligue: (11) 99204-0526.

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.

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

Anuncie  
em um  
jornal 

que faz a 
diferença. 

Há 56 anos. 
www.gazetazn.com.br

“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.

23ª rodada

Campeonato Brasileiro 2019

 Dia Hora Equipes L o c a l

5/10 17h São Paulo x Fortaleza Pacaembu
5/10 17h Vasco x Santos São Januário
5/10 19h Grêmio x Corinthians Arena do Grêmio 
5/10 19h Bahia x Athetico-PR Fonte Nova
5/10 21h Cruzeiro x Internacional Mineirão
6/10 11h Chapecoense x Flamengo Arena Condá
6/10 16h Ceará x Goiás Castelão
6/10 16h Palmeiras x Atlético-MG Arena Palmeiras
6/10 16h Botafogo x Fluminense Engenhão
6/10 19h CSA x Avaí Rei Pelé

Festival de Morango na Praça Heróis 
da Força Expedicionária Brasileira

Neste final de semana, 
4/10, sexta-feira, das 17 às 
22 horas; 5 e 6/10, sábado e 
domingo, das 12 às 22 ho-
ras, acontece em Santana, na 
Praça Heróis da Força Expe-
dicionária Brasileira (FEB), 
o 1º Festival do Morango e 
Chocolate. Haverá doces a 
base de morango e chocola-
te, espetinhos, tortas, meren-
gues, milk shake, churros es-
peciais, stands, de morango e 
outro de chocolate, com marcas 
nacionais e importadas.

O evento conta com uma pra-
ça de alimentação que oferece 
opções gastronômicas e cervejas 
artesanais, entre elas a especial 

de morango, tudo com muita 
música, ao vivo, nos estilos 
sertanejo, pop rock e MPB.

Haverá uma Área Kids 
para as crianças, um espa-
ço exclusivo cheio de brin-
quedos infláveis, tiro ao alvo, 
tobogã, pula-pula, kid play, 
além de personagens infan-
tis e pintura facial que ani-
marão a garotada. A entrada 
é gratuita.
A Praça Heróis da Força Ex-

pedicionária Brasileira, está lo-
calizada em Santana.

Foto: AGZN

Festival acontece na Praça Heróis da FEB


