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SENHORES LEITORES

Atenção antes de 
contratar um serviço!

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 
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 34 anoS de expeRiênCia TRabalhando e aCRediTando
num momenTo pRomiSSoR

BEYER
Corretores credenciados

Atuação no Mercado Imobiliário da Zona Norte
R. Outeiro da Cruz, 79 - Jd. São Paulo

www.beyer.com.br 2973-1000

CONTRATA CORRETORES dE ImóvEIS
PARA vENdAS E LOCAÇÃO

CR
EC

IS
P 

13
.8

90

BiCO/VigilâNCiA 
ApOSENTADO Ou NãO
Para região de Santana-SP
94754-3334
96501-9962

arco íris pinturas
Trabalho com pinturas em geral,  

fachadas, grafiato, texturas,  
retirada de papel de parede e latéx.

9 6218-6742
Reinaldo

VENDO SOBRADO NO MANDAQUI EM 
CONDOMÍNIO FECHADO - 490 MIl

Tratar c/ proprietário Rui (11) 99752-9490

Condomínio recém terminado com 8 sobrados 
em ponto estratégico no final da Rua Voluntá-
rios da Pátria com acesso a todo comércio do 
bairro, ponto de ônibus ao Metrô Jd. S. Paulo 
na porta do condomínio, são duas suítes em 
cima com vista panorâmica, embaixo quintal, 

sala, lavabo, despensa, cozinha e área de 
serviço (lavanderia), são 3 vagas predetermi-

nadas, interfone e cerca elétrica.

3 dorms, 1 suíte, sala ampliada, 1º andar, planejados,  
R$ 280 mil - Cond. 150,00 - REF 264 - F: 2231-1466

ApARTAMENTO BANCÁRiOS MANDAQui
68m2 au, 2 dorms, cozinha ampla, 2 entradas, 1 vaga subsolo, 
R$ 250 mil - Cond. 500,00 - REF 71 - F: 2231-1466

ApARTAMENTO pARQuE MANDAQui

Engavetamento na Fernão Dias deixou 
trânsito mais intenso na última quinta-feira

Cerca de sete veículos, cinco 
carros e dois caminhões, se en-
volveram em um engavetamen-
to na última quinta-feira (5), 
às 7h13, na altura do quilôme-
tro 81 da BR-381 da pista sul 
da Rodovia Fernão Dias, senti-
do São Paulo.

Segundo a concessionária 
Arteris Fernão Dias que ad-
ministra a rodovia, o aciden-
te envolveu três carros de pas-
seio e três caminhões. Três 

das quatro faixas foram in-
terditadas, causando conges-
tionamento de cinco quilôme-
tros, sendo do km 81 ao km 
76 da rodovia. No local foi re-
gistrado uma vítima leve, en-
caminhada para atendimento 
hospitalar. Vias próximas à ro-
dovia sofreram o reflexo do aci-
dente, ficando congestionadas. 

No final da manhã todas as 
faixas da rodovia haviam sido 
liberadas.

Foto: Divulgação

Um dos carros que se 
envolveu no acidente

PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
CONSOLATA - Realizará no dia 
12 de março, a partir das 13 horas, 
o já tradicional Chá do Reencontro, 
seguido de bingo. Este evento é be-
neficente e se realiza nas dependên-
cias do Salão Paroquial. A Pastoral 
ajuda cerca de 300 crianças das cre-
ches atendidas pela Congregação dos 
Missionários da Consolata, localiza-
das no Jardim Peri. O ingresso para o 
Chá custa R$ 60,00 e dá direito a con-
correr ao sorteio de vários prêmios. O 
endereço é Rua Monte Cassino, nú-
mero 65, Jardim São Bento e os con-
vites podem ser reservados pelos te-
lefones 2256-5600 e 99983-3778, 
com Alete, que é a coordenadora da 
Pastoral da Promoção Humana. 

ARRAIAL MADEIRENSE - Dia 
22 de março de 2020, a partir das 13 
horas, a Diretoria da Casa Ilha da 
Madeira de São Paulo, tem a honra de 
convidar V.S e Ilma família para par-
ticiparem da Apresentação do Grupo 
Folclórico Adulto e do Grupo Infanto- 
Juvenil da Casa Ilha da Madeira. 
Comidas Típicas: Caldo Verde, Espe-
tada, Bolo de Caco, Bolo de Mel, 
Bolinho de Bacalhau, Doces Típicos 
e muito mais... Rua Casa Ilha da 
Madeira, 214 - Vila Amália - (Altura 
do nº 2.900 da Avenida Parada Pinto) 
- Fone/Fax: (11) 2231-8818 / (11) 2231-
0922 Whatsapp: (11) 93279-1902.

LEI DE REGULARIZAÇÃO IMO -
BILIÁRIA 2020 - A cidade de São 
Paulo se modernizou com relação as 
construções imobiliárias. O Plano 
Diretor foi aprovado em 2014. Venha 
descobrir quem pode ou não reagula-
rizar seu imóvel, quais são as condi-
ções, os procedimentos, o prazo, do-
cumentação necessária, palestrante 
Alexandre Magno - dia 5/3, às 19h30, 
na Avenida Guilherme Cotching, 
1.070 - Vila Maria - confirme através 
do email: dnordeste@acsp.com.br ou 
(11) 3180-3491/3468.

SEMEAR - Convite chá no dia 18/3, 
das 14 às 17 horas, haverá chá bene-
ficente na rua Pedro Cacunda, 547, 
Vila Pauliceia, valor R$ 25,00 - para 
mais informações: semear.org.br -  
telefone: (11) 2979-9533.

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANJO 
GABRIEL - No domingo 8 de março 
de 2020, das 10 às 16h30, haverá fes-
ta beneficente para arrecadação de re-
cursos para o Lar Anjo Gabriel, a fes-
ta acontecerá também nos dias: 22/2 
- 29/2 e 7/3 - a entrada é franca - o Lar 

está localizado na Rua Conselheiro 
Moreira de Barros, 494 - para mais 
informações: (11) 2973-2727.

PS9 CASA VERDE ESTÁ A 
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.

VACINAÇÃO CONTRA RAIVA 
EM CÃES E GATOS - De segunda a 
sexta, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 
horas. Local: Rua Maria Amália Lopes 
Azevedo, 3.676 - Senha fornecida no 
início dos horários. Estacionamento 
não disponível no local.

CONSEG FREGUESIA DO Ó - 
Presidido por Carlos Guaita Gar-
nica, realiza sua reunião toda últi-
ma quinta-feira do mês, às 19h30. 
Rua Calixto de Almeida, 38, Jardim 
Monjolo - Fone: 3999-2576.

CONSEG CASA VERDE/SAN TA-
NA - presidido por Vicente D’Errico 
Neto, realiza toda primeira terça-
feira, a partir das 20 horas no E.E. 
Padre Manoel da Nóbrega, (colégio 
do Matão), localizado na Rua Santa 
Prisca, 122, Casa Verde.   

CONSEG VILA AMÁLIA - Reu-
niões: Na última 2ª-feira do mês, às 
20 horas. Local: Auditório do Santana 
Parque Shopping - Rua Cons. Moreira 
de Barros, 2.780 - Lau zane Paulista.

CONSEG VILA SANTA MARIA 
- Reuniões: Na segunda 3ª-feira do 
mês, às 19 horas - Local: Colégio 
Silvio Gonzales - Avenida Deputado 
Emílio Carlos, 620 - Limão.

GRUPO AL-ANON PARADA IN-
GLESA - Se você sente que sua 
vida foi afetada pela convivência 
com um alcoólico, podemos ajudar. 
Venha conhecer. Reuniões as quin-
tas-feiras às 20 horas. Avenida Gal. 
Ataliba Leonel, 3013 - ao lado da 
Igreja Nossa Senhora dos Prazeres 
- Informações: (11- 3228-7425) ou 
pelo site: www.al-anon.org.br

GRUPO AL-ANON IMIRIM - Se 
você sente que sua vida foi afetada 
pela convivência com um alcoólico, 
podemos ajudar. Reuniões as terças-
feiras às 20 horas. Avenida Imirim, 
1.410. Informações: (11- 3228-7425) 
ou pelo site: www.al-anon.org.br

GRUPO AL-ANON SANTANA - 
Se você sente que sua vida foi afe-
tada pela convivência com um al-
coólico, podemos ajudar. Reuniões 
aos sábados às 17 horas (novo en-
dereço) Rua Salete, 83 - Santana. 
Informações (11) 3228-7425 ou pelo 
site www.al-anon.org.br

GRUPO AL-ANON JAÇANÃ - 
Reuniões realizadas as terças no ho-
rário das 14 às 16 horas. Aos sába-
dos (novo horário) das 17 às 19 horas. 
Quem tem um Amigo ou um Familiar 
com problema do Álcool será bem 
vindo para poder compartilhar e ou-
vir sobre os problemas que temos 
em comum. Não existe taxa para 
ser membro. Reuniões realizadas na 
Igreja Santa Terezinha - Avenida Gua-
pira, 2.055 - Jaçanã.

GRUPO AL-ANON VILA MARIA 
- Se você sente que sua vida foi afe-
tada pela convivência com um alcoó-
lico, podemos ajudar. Reuniões as se-
gundas-feiras às 19h30. Praça Nª Srª 
da Candelária s/n, entrada pelo esta-
cionamento. Informações: (11- 3228-
7425) ou pelo site: www.al-anon.org.br

CORAL DELUZ - Estamos com va-
gas abertas para novos coralistas, in-
clusive sempre estamos... Ensaiamos 
todas as 4ª feiras a partir das 20 ho-
ras no Núcleo Espí rita Padre Zabeu 
- Localizado Rua Amaral Gama, 113 
- Santana para mais informações li-
gue: (11) 2971-0349.

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 
GRU PO SALETTE - Realiza reu-
niões todas as terças e sextas-fei-
ras, às 20 horas, na Paróquia Nossa 
Senhora Salette. Rua Dr. Zuquim, 
1.746, Santana. Tel.: 3315-9333.

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.

1. Na última quarta-feira (4), o 
Palmeiras foi até a Argentina, 
no Estádio José Dellagiovanna  
enfrentar o Tigre, pela Taça Li-
bertadores da América. O Ver-
dão foi pra cima e aos poucos 
criava chances de gol. Aos 15 mi-
nutos do primeiro tempo, o ata-
cante Luiz Adriano abriu o pla-
car, após o gol o rendimento do 
Verdão caiu. O Tigre esboçou 
uma reação. Na segunda etapa o 
Palmeiras encontrou brechas na 
defesa do time argentino, o vo-
lante Ramires quase ampliou, o 
meia Dudu também. Aos 15 mi-
nutos, o lateral direito Acuña dá 
um chute em Rony e foi expul-
so, na sequência, o próprio Rony 
perdeu gol feito. Aos 19, o ata-
cante Willian bateu colocado e 
ampliou o placar 2 a 0, com a as-
sistência de Rony. O Palmeiras 
controlou mais o jogo depois do 
gol, teve chance de ampliar, mas 
parou no goleiro Marinelli.


2. Pelo Paulista série A2 o Tau-
baté recebeu o São Caetano, no 
Estádio Joaquim de Morais Filho, 
na última quarta-feira (4). No pri-
meiro tempo, o Taubaté teve mais 
posse de bola e atacou mais, po-
rém não efetuava o gol. O São 
Caetano focou na marcação e nos 
contra-ataques, e aos 26 minutos, 
teve uma chance e não desper-
diçou. O meia Emerson Santos 
após falta cobrada na direita, su-
biu sozinho e marcou  de cabeça. 
Aos oito minutos do segundo tem-
po, da lateral direita (mesmo local 
onde saiu o gol do São Caetano), 
uma falta foi cobrada e a bola 

lançada na área na segunda tra-
ve,  o atacante Ermínio man-
dou para o gol e empatou o jogo 
para o Taubaté. Aos 19 minutos, 
o Taubaté virou o jogo com o meia 
Marcos Antônio que  aprovei-
tou uma sobra e, de fora da área, 
acertou um chute forte no can-
to do gol. Aos 40, o time do São 
Caetano colocou a bola na rede, 
mas o gol foi anulado por impedi-
mento do atleta do São Caetano.


3. Na última quarta-feira (4), 
a Seleção Brasileira Feminina 
de Futebol encarou a Holanda, 
em sua estreia no Torneio da 
França, Valenciennes. No pri-
meiro tempo, o Brasil teve um 
domínio sobre o jogo, mas a par-
tir dos 15 minutos as holandesas 
dominaram a partida. No segun-
do tempo, a defesa brasileira foi 
bastante exigida, e conseguiu se-
gurar o ataque holandês. O re-
sultado mantém o Brasil invicto 

sob o comando da técnica Pia 
Sundhage: em nove amistosos 
após a Copa do Mundo, a equi-
pe soma seis vitórias e três em-
pates. No próximo sábado (7), 
a seleção volta a campo contra 
a França, pela segunda roda-
da, em Valenciennes, Na próxi-
ma terça (10), o Brasil se despe-
de do Torneio da França contra o 
Canadá, às 15 horas, em Calais.


4. O Sesi-SP venceu o Cruzeiro 
e tirou a longa invencibilidade 
na Superliga Masculina. O time 
celeste foi derrotado por 3 sets 
a 0 (25/19, 25/20 e 25/19), na úl-
tima quarta-feira (4), na Vila 
Leopoldina, em São Paulo, e 
teve quebrada série de 14 triun-
fos consecutivos - no total foram 
20 nesta temporada. 


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: Cesar Greco

Palmeiras posa para foto em jogo contra a equipe CA Tigre em partida válida 
pela Libertadores, primeira fase de grupo, no Estádio José Dellagiovanna

“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.

9ª rodada

Campeonato Paulista 2020

 Dia Hora Equipes L o c a l

6/3 21h30 Ituano x Guarani Novelli Júnior    
7/3 15h Santo André x Oeste  Bruno José Daniel 
7/3 17h Palmeiras x Ferroviária Allianz Parque
7/3 19h Novorizontino x Corinthians Jorge Ismael de Biasi                      
7/3 19h Santos x Mirassol Vila Belmiro               
8/3 11h Água Santa x Inter de Limeira Distrital do Inamar 
8/3 11h Botafogo-SP x São Paulo Santa Cruz          
9/3 20h Ponte Preta x Bragantino Moisés Lucarelli

Problemas na rede de drenagem 
continuam trazendo transtornos

Em nossa edição de 21/2 úl-
timo, publicamos a matéria 
com o título: “Período de chu-
vas expõe entupimento na rede 
de drenagem e atinge condo-
mínios”, destacando a situação 
de moradores na Rua Natrolita 
no Jaçanã. Sem o devido escoa-
mento, os moradores ficam im-
pedidos de sair em dias de chu-
va, devido ao alagamento que 
atinge toda a rua e, até as gara-
gens dos prédios.

Na última semana, mesmo 
diante de chuvas menos  inten-
sas, a situação voltou a se re-
petir. Segundo os moradores, 
tanto a Subprefeitura Jaçanã/
Tremembé, quanto a Sabesp 
já foram procuradas, mas o 
caso permanece sem solução.  

A Gazeta da Zona Norte enca-
minhou a questão para ambos 

e, publicaremos um posiciona-
mento assim que possível. 

Foto: AGZN

Condomínios na Rua Natrolita, no Jaçanã, 
permanecem com problemas de alagamento 

Jaçanã
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AMOR DE VIAGEM de Aman-
da Branco, (Editora Viseu) Hele-
na sempre sonhou em conhecer 
o mundo. No entanto, desiludida 
com o rumo da sua vida, parou de 
acreditar na magia e em seus so-
nhos. Prometeu a si mesma que, 
de agora em diante, vai se tornar 
apenas uma pessoa séria e robóti-
ca, do trabalho para casa e de casa 
para o trabalho. Ela bem que ten-
tou manter a promessa, mas um 
encontro com um senhor carre-
gando um bloquinho mudou tudo. 
O bloquinho era mágico, uma es-
pécie de portal. Apesar de não 
acreditar no começo, Helena re-
solveu se jogar nessa nova aven-
tura e acabou conhecendo muito 
mais do que esperava.


