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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

Necessário morar na região da Zona Norte-SP. 
Tratar Tel: 2236-0411 com Rosicler 

CONTRATA-SE EMPREGADA DOMÉSTICA

Faço Regularização 
de Imóveis na  
Prefeitura e no  

Corpo de Bombeiros. 
Projetos, reformas 
e ART necessárias.

Contato: Eng. 
Fabrício Tiberto

*ENGENHEIRO*

11 99776-0002

A Presidente do Centro Social Lauzane Paulis-
ta, no uso das atribuições previstas no artigo XI 
do Estatuto Social, convoca para a Assembleia 
Geral Ordinária a ser realizada em sua sede à 
Rua Ramal dos Menezes, 136 - São Paulo - SP, 
no dia 18 de fevereiro de 2020 às 14 horas, 
em primeira chamada e 14h30, em segunda 
chamada, com qualquer número de presen-
tes, para deliberar sobre as seguintes pautas:
1- Prestação de contas do exercício de 2019; 
2- Relatório de Atividades do CEI - exercício 
de 2019; 
3- Assuntos Gerais. 

São Paulo, 7 de fevereiro de 2020 
Maria Laureci Pinto de Oliveira - Presidente 

Edital dE ConvoCação
aSSEMBlEia GERal oRdinÁRia

Para trabalhar em Santana e Atibaia, os interessados deverão 
encaminhar currículo para recrutametoszn.2018@gmail.com

ADMITE-SE AUXILIAR(S) ADMINISTRATIVO

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 quin-
tas das 15 às 17h30, no campo do 
Jardim São Bento, que fica localiza-
do na Avenida Braz Leme, 1.171, e 
de segunda, 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 saber mais 
sobre o projeto entre em contato 
com Luiz Claudio (11) 95485-3601 
ou Fábio (11) 99511-3556.

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, 3.676 - 
Senha fornecida no início dos horá-
rios. 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-
TANA - Reuniões: Na primeira 3ª-
feira do mês, às 20 horas. Local: EE 
Pe. Manoel da Nóbrega - 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 - 
Lauzane 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 
INGLESA - 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, 3.013 - 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-feiras 
no horário das 14 às 16 horas. Aos 
sábados (novo horário) das 17h30 às 
19h30. Quem tem um Amigo ou um 
Familiar com problema do Álcool 
será bem vindo para poder compar-
tilhar e ouvir sobre os problemas 
que temos em comum. Aprendemos 
como praticar os Doze Passos do Al-
Anon em nossas vidas. Não existe 
taxa para ser membro. Reuniões re-
alizadas na Igreja Santa Terezinha - 
Avenida Guapira, 2055 - Jaçanã

GRUPO AL-ANON VILA MARIA 
- Se você sente que sua vida foi afe-
tada pela convivência com um al-
coólico, podemos ajudar. Reuniões 
as segundas-feiras às 19h30. Praça 
Nª Srª da Candelária s/n, entrada 
pelo estacionamento. 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 4ªs feiras a partir das 20 ho-
ras no Núcleo Espírita Padre Zabeu 
- Rua Amaral Gama, 113 - Santana. 
Informações ligue: (11) 2971-0349.

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 
GRUPO 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). 

NEURÓTICOS ANÔNIMOS - 
Tem como propósito ajudar pes soas 
que sofrem de problemas emocio-
nais. O grupo compartilha nas reu-
niões problemas comuns como: de-
pressão, insônia, isolamento, medo, 
pânico, ansiedade, ciúmes, entre ou-
tros. Não cobra taxa e mensalida-
des. Mais informações pelo site www.
neuroticosanonimos.org.br, pelos te-
lefones: 3229-7523 e 3228-2042 ou 
pelo e-mail.: enasp@neuroticosano-
nimos.org.br. Grupo Santana (Rua 
Gabriel Pizza, 122); Grupo Tucuruvi 
(Rua Paulo de Faria, 246); Vila Maria 
(Rua Mère Amedea, 10).

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 
GRUPO SALETTE - Realiza reu-
niões todas as terças e sextas-feiras, 
às 20h, 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.

Vazamento na Avenida Coronel Sezefredo 
Fagundes persiste sem retorno da Sabesp

Um vazamento com bu-
raco, vem causando transtor-
no há alguns meses no bairro 
Jardim Cachoeira, na Avenida 
Cel. Sezefredo Fagundes, próxi-
mo ao número 15.800. Na edi-
ção do dia 28 de outubro de 2019 
(edição 2882), publicamos sobre 
o acidente que ocorreu por conta 
desse buraco. Na época, um ca-
minhão bateu, arrancou o eixo, e 
pegou o carro que vinha no sen-
tido contrário, felizmente o ra-
paz que estava dirigindo o carro 
não teve ferimentos, e não hou-
ve registro de B.O, pois a docu-
mentação estava irregular, de 
acordo com os moradores que 
presenciaram o acidente. Na 
ocasião, a Subprefeitura Jaçanã/

Tremembé foi procurada e infor-
mou que as solicitações de tapa -
buraco realizadas, oficialmente 
através do canal 156 são resol-
vidas no máximo em 48 horas, 
caso não haja nenhuma even-
tualidade.  O buraco foi tapado, 
mas abriu novamente... 

O vazamento e o buraco per-
sistem e na edição de 13 de de-
zembro de 2019 (edição 2889), 
recebemos mais fotos do bura-
co. Procurada, a Subprefeitura 
disse que o local era de respon-
sabilidade da Sabesp. Entramos 
em contato com a Sabesp, mas 
não tivemos resposta.

Na edição 2893 do dia 31 
de janeiro de 2020, publicamos 
novamente sobre o buraco, e 

contamos que o buraco esta-
va sinalizado por um cone que 
foi colocado pelos moradores. 
Tentamos contato com a Sabesp 
há duas semanas.

Nesta semana um carro teve 
o pneu rasgado no local, por 
conta do buraco, quem não co-
nhece a região não sabe a loca-
lização do buraco e acaba pas-
sando com tudo em cima do 
buraco. Na semana passada fa-
lamos com a Subprefeitura que 
afirmou ter acionado a Sabesp 
com um pedido de urgência no 
serviço, porém a solicitação não 
foi atendida e o buraco e o esgo-
to continuam causando proble-
mas aos motoristas e moradores 
da região.

Fotos: Francisco Abilio

Avenida Cel. Sezefredo Fagundes, 
próximo ao número 15.800

Buraco vem causando transtorno 
há meses no bairro Jardim Cachoeira

Jardim Cachoeira

RASPAGEM 
DE TACOS

3942-3939 
99735-1517

O melhor acabamento da ZN

%

1. Na última quarta-feira (5), o 
Guaraní-PAR recebeu o Corin-
thians e colocou pressão nos pri-
meiros minutos, com uma bola 
na trave em chute cruzado de 
Redes. Aos 7 minutos o volante 
Morel aproveitou a  bobeira da 
defesa em cruzamento e abriu 
o placar. O lance nasceu numa 
falta não marcada em Boselli, 
em lance reclamado pelos bra-
sileiros. O Corinthians demorou 
a pegar o ritmo de jogo, mas se 
encontrou no final do primeiro 
tempo. O Timão quase empatou 
com o atacante Boselli e também 
com o atacante Everaldo. No se-
gundo tempo o Corinthians vol-
tou melhor, mas ainda com difi-
culdade de criar oportunidades. 
No final da segunda etapa o 
Corinthians quase levou o se-
gundo. Com a derrota por 1 a 
0, o Timão precisará vencer o 
Guaraní por dois gols de diferen-
ça na próxima quarta-feira (12), 
às 21h30 (de Brasília), na Arena. 
A decisão irá para os pênaltis se 
o timão vencer por 1 a 0, qual-
quer outra vitória por um gol de 
diferença classifica a equipe pa-
raguaia pelo critério do gol mar-
cado fora de casa. Empate tam-
bém classifica o Guaraní. 


2. Na última quarta-feira (5), 
o Governo de Xangai  suspen-
deu todas as atividades esporti-
vas na China por causa do sur-
to de Coronavírus. A decisão 
afeta também o GP da China 
de F1, que estava previsto para 
acontecer no dia 19 de abril. A 

realização da corrida está sus-
pensa e a F1 tomará uma posi-
ção oficial em breve. O diretor 
esportivo da Fórmula 1, Ross 
Brawn informou que, caso o GP 
da China não possa ser realiza-
do em abril a prova será rema-
nejada para outra data no fim do 
ano. O surto já matou quase 500 
pessoas e contaminou 25 mil na 
China.

 
3. Na última segunda-feira (3), 
o árbitro Flávio Roberto Mi-
nei ro Ribeiro, que foi afasta-
do pela Federação Paulista 
de Futebol, por cometer qua-
tro erros cruciais contra o São 
Paulo, diante da partida con-
tra o Novorizontino, foi escala-
do para apitar pelo Campeonato 
Brasileiro Feminino a parti-
da de Ferroviária x Audax, nes-
te sábado (8), às 17 horas, em 
Araraquara. O árbitro Flávio 

Ro berto Mineiro está impedido 
de trabalhar em partidas organi-
zadas pela Fede ração Paulista de 
Futebol. O Brasileirão Feminino 
é organizado pela Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF). 
Portanto, nesse caso nada o im-
pede de apitar no confronto.


4. Na última quinta-feira (6), 
morreu o ex-jogador André Ne-
les, conhecido como André Bala-
da, 42 anos. André morreu du-
rante a noite, em casa, em 
Uber lândia. O ex-jogador era na-
tural de Patrocínio, e teve lon-
ga carreira pelo futebol brasi-
leiro e de Portugal, foi revelado 
pelo Uberlândia e defendeu as 
camisas de Atlético-MG, Vitória, 
Internacional, Palmeiras e Ben-
fica. A causa da morte foi infarto. 


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: Twitter Libertadores

Jogadores do Guaraní-PAR comemoram gol do volante Morel 

“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.

5ª rodada

Campeonato Paulista 2020

 Dia Hora Equipes L o c a l

7/2 19h15 Oeste x Guarani Arena Barueri
7/2 21h30 Mirassol x Bragantino Municipal de Mirassol
8/2 15h Água Santa x Ferroviária Distrital do Inamar
8/2 19h30 Ponte Preta x Palmeiras Moisés Lucarelli
9/2 16h Corinthians x Inter de Limeira Arena Corinthians              
9/2 18h Santo André x São Paulo Bruno José Daniel 
9/2 19h Novorizontino x Ituano Jorge Ismael de Biasi 
10/2 21h Santos x Botafogo-SP Vila Belmiro

CALHAS E TELHADOS

Impermeabilização de lajes, 
especialista em calhas, 

telhados, rufos, encanador, 
caça-vazamento. Conserto de 
descargas e desentupimento. 

Reformas em geral

AQUINO

  96110-6860

Parabéns

“Em nome da família Rotary 
Club de São Paulo Norte, para-
benizo este brilhante veículo de 
comunicação pela passagem de 
seu aniversário.

Esperamos contar por mui-
tos anos com aquele que de for-
ma atuante e extremamente 
profissional, tão bem sabe in-
formar, discutir e enaltecer os 
problemas e anseios da Zona 
Norte.

Parabéns a todos os pro-
fissionais deste jornal!!!” 
Raugeston Benedito Bizarria 
Dias - Presidente Gestão 
2019-2020

*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.

Última semana de inscrições para 
3.410 vagas do Programa Novotec 

Expresso na capital paulista
O Governo do Estado de São 

Paulo, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
está com 3.410 vagas para cur-
sos rápidos e gratuitos de qua-
lificação profissional do pro-
grama Novotec Expresso, na 
capital paulista. Em todo o 
Estado são 20.855 vagas. O alu-
no pode se inscrever até o dia 
9 de fevereiro pelo site www. 
novotec.sp.gov.br.

São 31 cursos oferecidos pelo 
Novotec Expresso, com o objeti-
vo de oferecer ao estudante qua-
lificação profissional de qualida-
de, alinhada com as demandas 
atuais do mercado de trabalho, 
bem como com as necessidades 
dos jovens por profissionalização 
mais rápida, aumentando suas 
chances de empregabilidade.

Confira todas as vagas 
por Região Administrativa 
e curso nesse link: http://

w w w. d e s e n v o l v i m e n t o 
e c o n o m i c o . s p . g o v. b r / w p - 
content /up loads /2020 /01 / 
novotec-expresso_2020-1-1.pdf

O programa Novotec é volta-
do aos alunos do Ensino Médio 
da rede pública e tem carga ho-
rária total de 200 horas/aula fei-
tas em um semestre, de forma 
presencial, em áreas como TI, 
Turismo, Marketing, Gestão e 
Negócios, entre outras.

Serão priorizados estudan-
tes mais próximos das escolas, 
que ficam a menos de 2 km do 
local do curso, além da igualda-
de de gênero nas turmas. Não 
haverá vestibulinho como for-
ma de seleção.

As inscrições devem ser fei-
tas pelo site www.novotec.sp.
gov.br até o dia 9 de fevereiro. 
As matrículas estão previstas 
para 11 de fevereiro e as aulas 
começam em março.

Desabamento de muro interdita 
casas na Rua José Debieux

Além de enchentes e ala-
gamentos, os temporais típi-
cos dessa época do ano preocu-
pam quanto aos deslizamentos 
que podem deixar pessoas desa-
brigadas e em situação de risco. 
Esse foi o caso ocorrido na Rua 
José Debieux, em Santana, na 
noite do último domingo.

Chuvas intensas ocasiona-
ram o desabamento de muro 
de uma propriedade particular 
onde funciona o estacionamen-
to de uma loja, porém, a vie-
la de casas ao lado também foi 
fortemente atingida, formando 
uma cratera, impedindo o aces-
so às residências. No  total  sete 
casas, foram interditadas pela 
Defesa Civil, que precisou da 
ajuda do Corpo de Bombeiros, 
na segunda-feira para retirar 
pessoas que estavam ilhadas no 
local.

Para resolver essa situação, 
a Defesa Civil interditou o local 

e já encaminhou intimação para 
os responsáveis pelo imóvel para 
recompor, tanto o muro que de-
sabou, quanto o acesso aos imó-
veis dessa vila. De acordo com a 

diretora da Defesa Civil da re-
gião, Maria Hilda Pires, a par-
tir dessa recomposição, o aces-
so dos moradores às residências 
será resolvido.

Foto: AGZN

Desabamento de muro atinge acesso às residências na Rua José Debieux

Santana


