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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

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

cercado, R$ 145 mil.

97747-1827
Massaguaçú, na avenida do Hotel Costa 
Norte, c/ documentação ok. R$ 380 mil

VENDO CASA CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002

arco íris pinturas
Trabalho com pinturas em geral,  

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

9 6218-6742
Reinaldo

Pé na areia, 133m2, 3 suítes, 2 vagas, lazer completo, 
valor 600 mil, aceito imóvel na cidade SP.

Fone: 13 3481-4687 / 13-98217-5729

TROCO ApTO pRAiA gRANDE AViAçãOAlugO SAlA
80m2 com banheiros,  

cozinha, na Rua Salete, 200.  
R$ 2.000,00

98111-8525

Quer acessar as  
informações do seu  

bairro de qualquer lugar? 
www.gazetazn.com.br

ZONA NORTE SOLIDÁRIA 
- Doação em dinheiro 
para cestas básicas - ban-
co do Brasil: Agência: 0687-
4 / Conta Corrente: 57660-3 
ONG JOÃO VITOR - CNPJ: 
10.778.861/0001-59 / Doação 
de alimentos e itens de higie-
ne: Avenida Miguel Conejo, 20 - 
Freguesia do Ó - De segunda a 
sexta: das 8 às 20 horas, aos sá-
bados: 8 às 16 horas, aos domin-
gos: 9 às 13 horas - www.bit.ly/
znsolidaria - Vaquinha Virtual

ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO 
JARDIM CACHOEIRA - Es-
tamos precisando de tudo: ali-
mentos não perecíveis, produtos 
de higiene e limpeza. Para mais 
informações: (11) 99219-8928 - 
Luana Mila.

PARÓQUIA NOSSA SE-
NHO RA DA PIEDADE / CO-
MU NIDADE SANTA CRUZ 
- Avenida Cel. Sezefredo Fa-
gundes, 6.500 - Todos os dias da 
semana e recebendo todos os ti-
pos de doações. Para mais in-
formações: (66) 9 9680-2795 - 
Padre Luís Isidoro Molento.

PARÓQUIA SÃO DOMIN-
GOS SÁVIO - Recebendo 

doações em alimentos e pro-
dutos de higiene - Rua Donato 
Luongo, 196 - Vila Aurora.  
Segunda e terça, quinta e sexta: 
das 8 até 12 horas - das 13 até 
18 horas. Sábado das 8 até às 12 
horas. Para mais informações: 
(11) 2203-7998 - Padre Salvador 
Ruiz Armas.

PARÓQUIA SANTO ANTÔ-
NIO - Rua Imbiras, 220 - Vila 
Mazzei - terça a sexta: das 8 
às 12 horas - 13 às 18 horas - 
Sábado: das 8 às 12 horas - 13 às 
17 horas - Doações em alimen-
tos e produtos de higiene. Para 
mais informações: (11) 2203-
6205 - Padre Maykom Sammuel 
Alves Florêncio.

INSTITUTO RESGATANDO 
VIDAS - Recebendo doações em 
alimentos e produtos de higie-
ne - Rua Augusto Gil, 465 - Vila 
Dionisia - Para mais informa-
ções: (11) 3774-5981 / E-mail: 
contato@institutoresgatando-
vidas.org.br - site: www.instituto 
resgatandovidas.org.br

DOAÇÕES À SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DE 
SÃO PAULO - Precisam 
de equipamento de proteção 

individual, como luvas cirúrgi-
cas tamanho médio, máscaras, 
aventais, capinhas plásticas de 
chuva, etc. Entregar a Fundação 
Arnaldo Vieira de Carvalho - 
FAVC: Rua Dona Veridiana, 55, 
6º andar - Santa Cecília. Aos 
cuidados do Coronel Arruda, 
VP do Conselho. Telefone: (11) 
2176-7000 - Site: www.santa 
casasp.org.br/portal/site. Al-
guns fornecedores no Merca do 
Li vre fazem entrega rápida. 

AJUDE O ARSENAL DA ES-
PE RANÇA - Precisam de ali-
mentos, mantimentos, material 
de limpeza e higiene e roupas. 
Aceitam doações em dinhei-
ro. Atendem mais de 1.000 mo-
radores de rua. Telefone: 11 
2292-0977 - https://br.sermig. 
o r g / a r s e n a i s / a r s e n a l - d a - 
esperanza-sao-paulo-brasil.html

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. O presidente do Comitê 
Olím pico Internacional, Tho-
mas Bach, admitiu a possibi-
lidade de adiar, novamente as 
disputas, e também a possibi-
lidade de cancelá-las, caso ain-
da não haja um controle mun-
dial da pandemia. “É a última 
opção. Francamente, enten-
do isso porque você não pode 
empregar, para sempre 3.000 
ou 5.000 pessoas em um comi-
tê organizador. Você não pode 
mudar todos os anos todo o ca-
lendário esportivo mundial, de 
todas as principais federações. 
Você não pode ter os atletas 
em incerteza. Você não pode 
ter tanta sobreposição com os 
futuros Jogos Olímpicos, por 
isso entendo essa abordagem 
de nossos parceiros japoneses”, 
revelou. Os Jogos Olímpicos 
de Tóquio foram adiados para 
2021, mas a falta de um contro-
le da covid-19, motiva a ideia 
de cancelamento.


2. A crise no mundo por con-
ta do coronavírus, afetou os 
clubes de futebol e também os 
de vôlei brasileiro, o técnico 
Bernadinho abriu mão do seu 
salário no Sesc RJ. Segundo o 
treinador, a decisão foi toma-
da para evitar que o projeto da 
equipe seja encerrado. Houve 
cortes no Sesc RJ, além de re-
dução dos salários das atletas, 
que têm contrato com o time 
carioca até o fim de maio. “Se 
tiver que vender meu carro, 
vou vender meu carro. Essa é 
minha paixão. Não quero que o 
projeto morra porque tem que 
me pagar também. Nesse pri-
meiro momento, não tem or-
çamento para pagar. É assim. 
Então eu não posso deixar de 
pagar as meninas. Como é que 
eu posso negociar algo com 
elas, se eu não dou o exem-
plo?”, disse o técnico durante 
live do canal “Seu Esporte”.


3. Na última quarta-feira (20), 
a Prefeitura do Rio reforçou 
que os treinos não estão au-
torizados. O Flamengo man-
teve a programação e os jo-
gadores se apresentaram na 

última quinta-feira (21), no 
CT George Helal, o Ninho do 
Urubu. O clube não tem re-
gistrado as práticas nas redes 
sociais e a imprensa não pode 
acompanhar os treinos. Na úl-
tima segunda-feira (18), os 
atletas foram a campo e traba-
lharam com bola. A TV Globo 
registrou imagens de jogadores 
e membros da comissão técni-
ca nos gramados do CT do clu-
be. E, na última quinta-feira 
(21), o muro da Sede da Gávea, 
na Zona Sul do Rio de Janeiro, 
amanheceu pichado, as picha-
ções chamavam o a tual pre-
sidente Rodolfo Landim e o 
vice de relações externas Luiz 
Eduardo Baptista, o Bap, de 
“fascistas”. “Clube do povo” e 
“somos democracia”, também 
estavam entre as pichações.


4. Helmut Marko, consultor da 
RBR, defendeu que o Grande 
Prêmio da Áustria, no dia 5 
de julho pode abrir a tempo-
rada 2020 da Fórmula 1, des-
de que seja realizado com aber-
tura parcial dos portões para o 

público. A data e o calendário 
ainda não foram confirmados, 
mas para o dirigente, seria pos-
sível, desde que permitissem a 
presença de torcedores, mesmo 
diante da pandemia.


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, Bom-Dia”  
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.

Foto: Alexandre Loureiro/Inovafoto/CBV

O técnico Bernadinho abriu mão do seu salário

SescSP realiza Bate-Papo sobre 
o Processo de Envelhecimento
O SescSP realiza até esta se-

gunda-feira (25), bate-papos re-
lacionados ao processo de en-
velhecimento, mediados pela 
jornalista Beltrina Corte. As 
conversas serão transmitidas no 
canal do YouTube do Sesc São 
Paulo em youtube.com/sescsp. 

Nesta segunda-feira (25), às 
16 horas, a influenciadora di-
gital Elca Runenstein e os di-
retores Cláudia Erthal e Paulo 
Markun comentam as experiên-
cias do envelhecer, a partir do 
ponto de vista dos próprios ido-
sos e fazem considerações sobre 
os efeitos do isolamento social 
junto aos idosos, decorrentes da 
pandemia atual.

As conversas são inspira-
das na série Envelhecer, dirigi-
da por Claudia Erthal e Paulo 
Markun. A produção é compos-
ta por 13 episódios, que abor-
dam os diferentes aspectos 
do processo de envelhecimen-
to no século 21. Velhice Hoje; 
Velhice Amanhã; Direitos e 

De veres; Envelhecer; O Valor 
da Experiência; Autonomia; 
Pre  conceito; Moradas; Sabe res; 
Ausências; Trabalho; Sexua- 

 li dade e Finitudes, podem ser 
assistidos sem sair de casa, em 
sesctv.org.br gratuitamente e 
sem necessidade de cadastro.

Foto: AGZN

Durante a quarentena, Sesc promove atividades no YouTube

Problema na rede de drenagem 
é resolvido na Rua Natrolina
Em nossa edição de 21/2 últi-

mo, publicamos matéria com o tí-
tulo: “Período de chuvas expõe en-
tupimento na rede de drenagem 
e atinge condomínios”, na qual 
mostramos problema na rede de 
drenagem na Rua Natrolina, que 
chegava a provocar alagamen-
tos nos condomínios ali situados, 
mesmo em dias de chuva amena. 
Sem escoamento, os moradores fi-
cam impedidos de sair em dias de 
chuva, devido ao alagamento que 
atinge toda a rua e, até as gara-
gens dos prédios.

 Na edição de 6 de março 
deste ano, voltamos ao assun-
to com a matéria: “Problemas 
na rede de drenagem continu-
am trazendo transtornos”, des-
tacando que a situação não ha-
via sido resolvida. De acordo 
com moradores do local, tan-
to a Subprefeitura Jaçanã/Tre-
membé, quanto a Sabesp ha-
viam sido procuradas, porém 

não havia um posicionamento 
sobre qual dos órgãos deveria 
resolver essa questão. A Gazeta 
da Zona Norte encaminhou  a 
questão para ambos, mas não 

chegou a receber uma respos-
ta. Na última semana, porém, 
moradores informaram que, a 
questão finalmente foi resolvida 
para a tranquilidade de todos.

Foto: AGZN

Rua Natrolina recebeu obras para acabar com problema de drenagem

Jaçanã

O Música na Band Live desta 
sexta-feira (22), às 22h45, exibe 
com exclusividade na TV aberta 
o  show ao vivo “Embaixador in 
Casa”, do cantor GUSTTAVO 
LIMA. O sertanejo, que foi pre-
cursor de apresentações super 
produzidas, durante o período de 
isolamento social, vai aproveitar 
a ocasião para divulgar sua nova 
música de trabalho, “Saudade 
Sua”, lançada há poucos dias. 
Gusttavo estreou nas lives em 28 
de março e teve 750 mil acessos 
simultâneos, o que o colocou em 
quarto lugar no ranking de audi-
ência do YouTube. Considerado 
hoje, uma das maiores vozes ser-
tanejas do país, Gusttavo Lima 

carrega em sua bagagem mais 
de 150 composições originais. 
Música na Band Live vai ao ar 
nesta sexta-feira, às 22h45, na 
tela da Band, com apresentação 
de Lauana Prado.

Nesta sexta-feira, dia 22, às 21 
horas, acontece a segunda live 
musical da plataforma “Com 
Você” da Bradesco Seguros, 
lançada na última sexta-fei-
ra (15), com uma apresenta-
ção memorável da cantora Ana 
Carolina. O segundo convidado 
é o cantor e compositor DIOGO 
NOGUEIRA, que preparou um 
repertório  inédito para a oca-
sião, algo diferente. A live acon-
tecerá no canal oficial do cantor 
e da seguradora no YouTube. 
Diogo promete um repertório 
especial, totalmente dedicado 

aos maiores nomes da história 
do samba. De caráter solidário, 
a live musical arrecadará doa-
ções por meio do projeto Mesa 
Brasil, destinadas a instituições 
de todo o território brasileiro.

Alcione realizará um novo show 
solidário, a pedido dos fãs, nes-
te domingo, 24 de maio, a par-
tir das 19h30, que contará com 
a participação especial da can-
tora KARINAH. A transmis-
são ao vivo, que será realizada 
da casa de Alcione, no Rio de 
Janeiro, seguirá todas as nor-
mas da Organização Mundial da 
Saúde e poderá ser vista através 
do seu canal oficial no YouTube 
(https:/ /www.youtube.com/
alcioneoficial).

Fotos: Divulgação

Enem foi adiado, mas as inscrições 
encerram nesta sexta-feira

Na última quarta-feira (20), 
o MEC (Ministério da Edu-
cação) e o Inep (Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira), 
decidiram adiar o Exame 
Na cional do Ensino Médio 
(Enem), devido as dificuldades 

de vários estudantes em decor-
rência do coronavírus.

As provas serão adiadas en-
tre 30 a 60 dias, portanto de-
vem ocorrer entre dezembro de 
2020 e/ou janeiro de 2021, em 
relação ao que estava previs-
to no edital. O Senado aprovou 

um texto que autorizava a mu-
dança da data e, o presiden-
te da Câmara, Rodrigo Maia, 
também afirmou que o texto 
será votado em caráter de ur-
gência, até o fechamento des-
sa edição a votação não havia 
acontecido.


