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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

ANISTIA PREFEITURA SP
Faça já sua planta. 

Eng. Maurício
97389-3722 / 99939-5281

2638-1568

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

cercado, R$ 135 mil.

97747-1827

Massaguaçú, na avenida do Hotel Costa 
Norte, c/ documentação ok. R$ 380 mil

VENDO CASA CARAgUATATUBA

Tratar: 3064-6002

Crédito R$ 357.000,00 p/ Comprar Imóveis, Reformar, Construir, Quitar Saldo Devedor 
e Capital de Giro. Quero 35 Mil e transfiro a dívida. (11) 95056-5263 - particular

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
Crédito Imobiliário R$ 400 mil. Quero R$ 48 mil e passo dívida.

Particular 11 94372-6658

COTA CONTEMPLADA

VENDO SOBRADO 
VILA GUILHERME

Direto c/ propr. Tel: 97295-4923

2 dorms, sala, cozinha, banheiro, terraço, edícula c /wc, 
quintal, 1 vaga. Rua Ida Silva, travessa da Chico Pontes. 

Agradecimento

“Em nome da Rede Social 
Zona Norte agradeço pela re-
messa do  link relativa à nota 
publicada na Gazeta da Zona 
Norte, que diz respeito ao even-
to de 1º/11/19 do projeto “Nas 
Estantes da Zona Norte”.

Ficamos felizes pela parceira 

e contribuição da Gazeta da 
Zona Norte na divulgação dessa 
8ª edição desse projeto de incen-
tivo a Leitura na ZN.

Dividimos com vocês a ale-
gria do sucesso desta edição, 
que distribuiu 21.000 livros 
à população, que passou nes-
sas 3 estações do Metrô, na úl-
tima sexta-feira. Reiteramos 

nossos agradecimentos”. Aten-
cio samente, Cida Souza - mem-
bro da RSZN

*Este é um espaço aberto ao leitor, 
sendo o teor dos textos de inteira 

responsabilidade de quem os assina. 
Os textos aqui publicados não  
expressam necessariamente a  

opinião de A Gazeta da Zona Norte.

APTO
MANDAQUI
Andar baixo, 2 dorms, 
sala, coz, 2 banhs, á. 
serv, elevador, 1 vaga, 
alt. da Av. Santa Inês, 

1.200. R$ 300 mil. 
Aceito proposta. 

3462-6777 / 99881-7160 João

Anuncie em um jornal que faz 
a diferença. Há 56 anos. 

www.gazetazn.com.br | ☎ 2977-6544

1. Na última quarta-feira (6), o 
Palmeiras foi até o Estádio São 
Januário, no Rio de Janeiro, en-
frentar o Vasco da Gama. Aos 11 
minutos, o meia Lucas Lima re-
cebeu de Matheus Fernandes e 
abriu o placar. Aos 18 minutos o 
Vasco chegou ao empate com gol 
do lateral Mayke. A partir daí a 
partida ficou equilibrada. No se-
gundo tempo o jogo começou mais 
lento, e aos 31 minutos o atacan-
te Luiz Adriano divide com o late-
ral Danilo Barcelo, fica com a bola 
e manda para a rede. O árbitro es-
pera a checagem do VAR e confir-
ma o gol. Aos 40 minutos da etapa 
final, o zagueiro Leandro Castan 
foi expulso pelo árbitro Rafael 
Traci após reclamar pênalti do vo-
lante Thiago Santos  no zagueiro 
Henríquez. Castan, levou primei-
ro o cartão amarelo e segundos 
depois recebeu o cartão vermelho, 
e saiu de campo indignado. Final 
Palmeiras 2 x 0 Vasco. 


2. O Santos foi até o Estádio Res-
sacada enfrentar o Avaí na última 
quarta-feira (6), o Peixe dominou 
o jogo por cerca de 30 minu-
tos.  Nesse tempo abriu o placar 
e ampliou 2 a 0, aos oito minu-
tos com gol do atacante Eduardo 
Sasha e aos 23 com gol do atacan-
te Marinho. O Avaí quase não in-
comodou o Peixe, mas  aos 34 mi-
nutos, o meia João Paulo pegou 
um rebote fora da área e dimi-
nuiu para o Avaí. A partir daí, os 
donos da casa partiram para cima 
e criaram oportunidades, porém 

o placar não mudou até o inter-
valo. No segundo tempo, o Avaí 
não conseguiu manter a pressão e 
o Santos se acomodou na vanta-
gem. Aos 39 minutos o lateral Léo 
foi expulso por falta em Marinho, 
ele já tinha cartão amarelo, le-
vou o segundo e recebeu o cartão 
vermelho. 


3. Na última quarta-feira (6), o 
Corinthians recebeu o Fortaleza 
na Arena Corinthians, esse foi o 
primeiro jogo do Timão sem Fábio 
Carille, e aos primeiros minutos o 
time buscou jogo. Aos 33 minutos, 
o Fortaleza abriu o placar com o 
atacante Romarinho, que esta-
va sozinho na área, três minu-
tos depois o time Alvinegro em-
patou com o atacante Boselli. Aos 
dois minutos do segundo tempo, 
o Corinthians vira com o volan-
te Júnior Urso, e quatro minutos 
depois o Fortaleza empata com o 

atacante Kieza. O jogo se man-
teve equilibrado até os 27 minu-
tos, quando Boseli marcou nova-
mente e deixou o Timão a frente 
no placar. O Fortaleza pressionou, 
mas não conseguiu empatar, final 
Corinthians 3 x 2  Fortaleza.  


4. Na última quinta-feira (7), a 
Seleção Brasileira Feminina de 
Futebol enfrentou o Canadá em 
Chongqing, na China, e goleou o 
Canadá por 4 a 0, e avançou para 
a final do Torneio Internacional 
da China. A atacante Bia Zane-
ratto marcou dois gols, a volante 
Formiga e a atacante Chú, tam-
bém marcaram, no confronto. 
O Brasil assegura a classificação 
para a decisão do torneio amisto-
so, que será realizado no próximo 
domingo (10), às 8h35 (horário de 
Brasília). Até o fechamento des-
sa edição, o rival (China ou Nova 
Zelândia) não havia sido definido.


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.

“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.

32ª rodada

Campeonato Brasileiro 2019

 Dia Hora Equipes L o c a l

9/11 17h Goiás x Santos Serra Dourada
9/11 19h Palmeiras x Corinthians Pacaembu
10/11 16h Internacional x Fluminense Beira-Rio 
10/11 16h Cruzeiro x Atlético-MG Mineirão  
10/11 16h São Paulo x Athletico-PR Morumbi
10/11 18h Flamengo x Bahia Maracanã
10/11 19h Fortaleza x Ceará Castelão
10/11 19h Chapecoense x Grêmio Arena Condá
10/11 19h CSA x Vasco Rei Pelé
11/11 20h Botafogo x Avaí Engenhão

Foto: Daniela Porcelli/CBF

Bia Zaneratto é o destaque da partida. Marcou dois gols em 
goleada do Brasil em cima do Canadá

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

COMPRO CÉDULAS 
E MOEDAS

Antigas, nacionais e estrangeiras
(11) 3360-1550

 (11) 94117-2333

Balancetes, editais, 

empregos, negócios, 

veículos e outros. 

Distribuição 100% gratuita.

Anuncie

SENHORES LEITORES: 
Atenção antes de 

contratar um serviço! 
Não é de nossa 

responsabilidade 
o conteúdo dos 

anúncios 
publicados nem 

a idoneidade dos 
anunciantes

22ª Campanha Nacional Gratuita em 
Diabetes tem início nesta sexta-feira

O aumento dos casos de 
Diabetes em todo o mundo é 
alarmante. De acordo com a 
Organização Mundial da Saúde 
existem 422 milhões de adul-
tos com a doença no planeta. 
Desses, cerca de 90% são porta-
dores do chamado Diabetes tipo 
2, em geral causado por proble-
mas como: obesidade, má ali-
mentação e sedentarismo. Já o 
Diabetes tipo 1 é considerado 
uma doença autoimune e não 
há como prevenir. Nesse caso, 
o melhor é o diagnóstico pre-
coce e o tratamento com insu-
lina. Os principais sintomas do 
Diabetes  são:  fome e sede cons-
tantes, vontade de urinar diver-
sas vezes, perda de peso, fraque-
za, fadiga, mudança de humor, 
náusea e vômito. 

A informação, adoção de há-
bitos saudáveis e diagnóstico 
precoce, são as principais ar-
mas para combater o aumen-
to do Diabetes e suas graves 
consequên cias. Confira abaixo 
entrevista com o Prof. Dr. Fa-
dlo Fraige Filho, presidente da 
ANAD, concedida à AGZN. 

AGZN: Os números de pes-
soas com diabetes é alarman-
te e as estatísticas mostram que 
vêm aumentando. No mundo, 
estima-se mais de 422 milhões 
de adultos diagnosticados. O 
Brasil aparece em 4º lugar com 
12,5 milhões de pessoas com 
Diabetes. A que é atribuído o 
aumento de casos no mundo? 
Especificamente no Brasil?

Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho: 
O aumento da incidência do 
Diabetes, não só no Brasil como 
no mundo, está relacionado, prin-
cipalmente ao aumento da obesi-
dade, resultante do estilo de vida 
moderno, alimentação inadequa-
da e sedentarismo. O envelhe-
cimento populacional, ou seja, o 
aumento da expectativa de vida, 
também é um fator que contribui 
para o aumento do Diabetes. O 
Diabetes também está relaciona-
do com outras alterações metabó-
licas como: aumento do coleste-
rol, do triglicérides, hipertensão 
arterial, esteatose hepática (gor-
dura no fígado) e com o aumento 
de doenças cardiovasculares.

AGZN: Como o sr. avalia a 
conscientização da população 
com relação à doença e suas 
consequências?

Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho: 
O nível de conscientização da 
população (e também dos ges-
tores) ainda está muito abai-
xo do desejado. Precisamos da 
imprensa para dar mais tempo 
e mais visibilidade aos proble-
mas da saúde, de modo a preve-
nir as temidas complicações de-
correntes do mau controle do 
Diabetes.

AGZN: O Brasil aparece 
como o 6º país com maior gas-
to com diabetes, porém não está 
entre os 10 primeiros quando 
se analisa o investimento mé-
dio por indivíduo. O que isso 
representa?

Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho: 
Como este é um problema po-
lítico, a população fica à mer-
cê do descaso, com graves con-
sequências futuras, pois com o 
descontrole do Diabetes as com-
plicações cardíacas, vasculares, 
renais, dos pés e outras, inevita-
velmente aparecerão, compro-
metendo a qualidade de vida e 
o futuro da pessoa, acarretando 
custos muito maiores do que os 
para controlar a doença.

AGZN: Qual a melhor for-
ma de tratar o Diabetes, tanto 
no caso do tipo 1, quanto tipo 2?

Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho: 
O principal para tratamento do 
Diabetes é o diagnóstico e tra-
tamento precoces. A partir daí, 
cada caso é específico quanto 
à medicação e para todos: die-
ta e exercícios físicos são es-
senciais. O Diabetes tipo 1 será 
sempre tratado com insulina. O 
Diabetes tipo 2 com antidiabéti-
cos orais e em alguns casos tam-
bém com insulina.

AGZN: Como prevenir a 
doença?

Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho: 
O Diabetes tipo 1 não pode ser 
prevenido, uma vez que é uma 
doença autoimune. Já no caso 
do Diabetes tipo 2, o estilo de 
vida é um fator muito impor-
tante com atividade física cons-
tante, alimentação balancea-
da, não fumar, fazer check-up 
anual e para quem é do grupo 
de risco (obesos, idosos, coro-
nariopatas, quem tem históri-
co familiar, mães com Diabetes 
Gestacional) fazer o teste de gli-
cemia com maior frequência e 
ficar atendo aos sinais e sinto-
mas (muita sede, urinar muito, 
fadiga, muita fome, infecções de 
pele frequentes), uma vez que o 
Diabetes é uma doença silencio-
sa que pode vir a ser descober-
ta somente através da manifes-
tação de uma complicação, com: 
enfarte, AVC, cegueira, falência 
renal, amputação e etc.

Foto: Fotos Públicas/ Marcos Santos-USP

Diabetes já atinge 422 milhões de pessoas no mundo, 
aponta Organização Mundial da Saúde

Moradores reivindicam revitalização 
de áreas verdes do bairro

Vila Sabrina é um dos bair-
ros conhecidos pelo seu co-
mércio local e por dispor de 
grandes praças e áreas verdes. 
Na última semana, recebemos 
relato de um morador do bair-
ro, Iderito Caldeira, relatando 
a presença de muitas árvores 
cortadas na Praça Lourenço 
de Bellis após um serviço da 
Enel. Nossa equipe esteve no 
bairro na última terça-feira e 
as árvores cortadas já haviam 
sido retiradas. O morador res-
saltou, porém a necessidade 
que de novas árvores e mudas 
sejam plantadas no local, as-
sim como em outras áreas ver-
des do bairro, como na Praça 
Ângelo Conti.

Foto: AGZN

Praça Ângelo Conti é uma das extensas áreas verdes de Vila Sabrina

Vila Sabrina

No dia 13 de dezembro 
de 2019, às 19 horas, acon-
tecerá o lançamento do livro 
do autor Nelson Fernandes 
por Alexandre Volpi. O  livro 
“Sonhador de Utopias” traz a 
história de Nelson Fernandes, 
um homem que teve uma vida 
marcada por profundas reali-
zações. Se os sonhos não enve-
lhecem, como afirma a canção 
imortalizada pelo movimento 
mineiro Clube da Esquina, tam-
bém inspiram a seguir e com-
provam a grandiosidade daque-
las pessoas que se mantêm fiéis 
a eles, ainda que enfrentem o 
descrédito e, muitas vezes, o 
jogo pesado do poder na socie-
dade. O paulistano do Tucuruvi 
(Zona Norte de São Paulo), Nel-
son Fernandes, é a personifica-
ção desta máxima. O livro traz 
a história deste homem que ou-
sou imaginar um país soberano, 
dono de seu próprio caminho, o 
que normalmente não é bem re-
cebido por aqueles que querem 
apenas explorar terras (e men-
tes) tão produtivas.

Fernandes gestou, nos anos 
de 1960, o projeto da Indústria 
Brasileira de Automóveis Pre-
sidente (IBAP), uma sociedade 
de capital nacional constituída 
a partir da participação popu-
lar com o objetivo de produzir 
carros modernos, avançados e 
100% brasileiros. Da infância 
bucólica a uma adolescência re-
gada aos movimentos da dança 

de salão, o que - ape-
sar de não ser bem 
vista por seu pai - se 
consolidou como uma 
profunda (e contro-
versa) paixão nas dé-
cadas que viriam a se-
guir; passando por sua 
vida adulta repleta de 
realizações e também 
decepções, a publica-
ção apresenta um re-
lato sensível e afetu-
oso de uma trajetória 
de vida que se mistu-
ra com caminhos his-
tóricos do Brasil e do 
mundo.

Um espírito em-
preendedor que não 
aceitava o ‘não’ como 
resposta, e que gerou 
feitos como a criação 
do Clube ACRE, do 
Hospital Presidente 
I e II e da IBAP (a 
constância do termo 
Presidente tem ori-
gem na profunda admiração por 
Juscelino Kubitschek), em ações 
que não visavam apenas lucros 
pessoais, mas a contribuição 
efetiva para o desenvolvimento 
e autonomia nacional. Tudo isso 
o acabou levando para uma ten-
tativa na política, na Assembleia 
Legislativa. Porém, a política, 
que ironia, pode ser o lugar er-
rado para quem deseja ver seu 
povo crescer e se desenvolver 
com dignidade. As conquistas, 

tristezas, realizações e orgulhos 
de Nelson Fernandes comparti-
lhados no livro mostram a obsti-
nação de um homem que nunca 
questionou seus sonhos e esco-
lheu trilhar no caminho da fide-
lidade aos seus valores e proje-
tos. Uma inspiração para estes 
tempos.

O lançamento ocorrerá no 
ACRE Clube, localizado à Rua 
Água Comprida, 257 - Jardim 
França. Para mais informações 
ligue: (11) 2203-8788.

Lançamento do Livro “Sonhador de 
Utopias” acontecerá na Zona Norte

Foto: Divulgação


