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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

TUCURUVI CONTRA O CO-
RONAVÍRUS - O que doar: ali-
mentos, itens de higiene pesso-
al e roupas - Datas e horários: 
todas as quartas-feiras, das 8 às 
14 horas - Endereços: Avenida 
Mazzei, nº 772 e Rua Manual 
Gaia, nº 204 - Vila Mazzei. 
Telefone para mais informa-
ções: (11) 2204-7342.

ZONA NORTE SOLIDÁRIA - 
Doação em dinheiro para cestas 
básicas - banco 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 - 
Esta mos precisando de tudo: 
alimentos não-perecíveis, pro-
dutos de higiene e limpeza - 
Para mais informações: (11) 
99219-8928 - Luana Mila.

PARÓQUIA NOSSA SE-
NHO RA DA PIEDADE / CO-
MUNIDADE SANTA CRUZ 
- Avenida Cel. Sezefredo Fa-  

gundes, 6.500 - Todos os dias da 
semana e recebendo todos os ti-
pos de doações. Para mais infor-
mações: (66)99680-2795. Pa dre 
Luís Isidoro Molento.

PARÓQUIA SÃO DOMIN-
GOS SÁVIO - Recebendo do-
ações em alimentos e produtos 
de higiene -Rua Donato Luongo, 
196 - Vila Aurora - Segunda e 
terça, quinta e sexta: das 8 até 12 
horas - 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 ho-
ras - Doações em alimentos e 
pro dutos 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. 
institutoresgatandovidas.org.br

DOAÇÕES À SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DE SÃO 
PAULO - Precisam de equipa-
mento de proteção individual, 
como luvas cirúrgicas tamanho 
médio, máscaras, aventais, ca-
pinhas 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. 
Tel: (11) 2176-7000 - Site: www.
santacasasp.org.br/portal/site. 
Alguns fornecedores no Mercado 
Livre fazem entrega rápida. 

AJUDE O ARSENAL DA ES-
PERANÇA - Precisam de ali-
mentos, mantimentos, material 
de limpeza e higiene e roupas. 
Aceitam doações em dinheiro. 
Atendem mais de 1000 moradores 
de rua. Tel: 11 2292-0977 - https://
br.sermig.org/arsenais/arsenal-da
-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. Na última terça-feira (9) o ex- 
atacante Ronaldo Drummond, 
aos 73 anos, morreu em Belo 
Horizonte. Ronaldo estava inter-
nado no Hospital Vera Cruz, com 
hemorragia gástrica. O quadro do 
ex-jogador teve uma piora e ele 
não resistiu. Sua família fez uma 
campanha pedindo doação de san-
gue para o ex-jogador. Ronaldo foi 
revelado pelo Atlético-MG, e con-
quistou o campeonato Mineiro de 
1970 e o Brasileiro de 1971 pelo 
clube mineiro. Depois foi para o 
Palmeiras, onde foi bicampeão 
brasileiro (1972 e 1973) e paulis-
ta (1972 e 1974), e passou tam-
bém pelo Cruzeiro e conquistou a 
Libertadores de 1976. Após apo-
sentar-se, trabalhou como diretor 
de futebol do Atlético-MG.


2. Devido a evolução contínua da 
pandemia da covid-19, a World 
Surf League (WSL), continua 
adiando, ou cancelando todos os 
eventos agendados anteriormen-
te, em todos os Circuitos. Para 
mais informações acesse: www.
wordsurfleague.com


3. Desde a última segunda-feira 
(8), a primeira plataforma on-li-
ne de atividade física para pes-
soas com deficiência, desenvol-
vido pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), está no ar. A 
primeira etapa do Movimente-se 
consistirá em seis módulos, sen-
do uma aula por semana, sempre 
às segundas-feiras. No dia 15, 

será lançada a aula 3. Lançado 
em 1º junho, o programa oferece 
aulas gratuitas voltadas, exclu-
sivamente a deficientes físicos e 
visuais. O projeto tem como ob-
jetivo democratizar a prática de 
exercício físico para cadeiran-
tes, paralisados cerebrais, am-
putados e deficientes visuais que 
nunca praticaram atividade físi-
ca, ou que não possuem orienta-
ção profissional. O conteúdo do 
programa é ministrado pelos téc-
nicos do CPB e atletas paralím-
picos, que demonstrarão como 
realizar exatamente os movi-
mentos dos exercícios. Cada aula 
é voltada para um perfil de defi-
ciência e ela consiste em aqueci-
mento, exercício principal e vol-
ta à calma (relaxamento). As 
aulas também estão disponíveis 
no canal do Comitê Paralímpico 
Brasileiro no YouTube. Para 

tirar dúvidas e/ou fazer sugestões 
entrar em contato pelo e-mail:  
movimentese@cpb.org.br.


4. Na última quarta-feira (10), hou-
ve uma reunião entre a Federação 
Paulista de Futebol (FPF) e os re-
presentantes dos 16 clubes do 
Campeonato Paulista. Na reunião 
ficou decidido que o retorno dos 
treinos presenciais, começam na 
próxima segunda-feira (15). Para o 
retorno acontecer com segurança, 
todas as equipes devem providen-
ciar os testes para covid-19, para os 
atletas, comissão técnica e funcio-
nários até o final de semana.


Serviço de Utilidade Pú bli ca - 
Secr. Municipal de Es portes, 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: Rodrigo Fonseca

Ronaldo Drummond com a antiga 
camisa da CBD, Confederação 

Brasileira de Desportos

II Seminário Estadual de Conscientização 
da violência contra a pessoa idosa

No dia 15 de junho, das 8h30 
às 11h30, via plataforma Zoom, 
acontecerá o II Seminário Esta-
dual de Conscientização da vio-
lência contra a pessoa idosa, a 
palestra contará com a presen-
ça da Claudia Fló, coordenado-
ra da área técnica da Secretaria 
Estadual de Saúde de São Paulo. 

O seminário contará com a pre-
sença das seguintes palestrantes:

Alessandra Negrão, advo gada 

colaborativa, mediadora judicial 
e extrajudicial, mestre em geron-
tologia social pela PUC/SP com 
o tema: A prática da mediação 
família: idosos em situação de 
risco.

Maria Carolina Vita Nunes, 
membro do núcleo Estadual de vi-
gilância de violências e acidentes 
(VIVA). Com o tema: Aspectos epi-
demiológicos da violência contra o 
idoso no Estado de São Paulo.

Sylmara Del Zotto, coorde-
nadora do grupo de Trabalho 
contra a violência nos diver-
sos segmentos - Gabinete do 
Secretário de São Paulo. Com o 
tema: População idosa e políti-
cas públicas.

O link para participar é: 

bit.ly/seminariopessoaidosa
ID: 926 2671 4021
Senha: 862211

Nesta sexta-feira (12) Dia dos 
Namorados, às 19 horas, nada 
melhor que uma transmis-
são ao vivo, com o romantis-
mo da banda ROUPA NOVA 
e do cantor DANIEL juntos. A 
Força do Amor, nome dado ao 
encontro dos artistas em refe-
rência a uma das músicas da 
banda, nos respectivos canais ofi-
ciais do YouTube https://www. 
youtube.com/watch?v=65ZFE6l-
Zoxc&feature=youtu.be e, além 
de celebrar a data junto com to-
dos os apaixonados, a live também 
será destinada a doações para 
duas instituições: AACD e APAE.

Neste Dia dos Namorados, nos-
sa musa da sofrência pop DUDA 
BEAT, faz sua primeira live ofi-
cial e se une a Nando Reis e du-
pla Anavitória, para celebrar o 
amor e suas formas - à distân-
cia. O mini festival, será uma se-
quência de lives de cada artista 
em seu respectivo canal oficial no 
Youtube e terá início às 19 horas, 

com Nando Reis, 
seguido de Ana-
vitória, às 21 ho-
ras, e Duda Beat, 
às 23 horas para 
fechar a noite.

No dia 13, sába-
do, às 15 horas, 
THIAGUINHO, 

realizará mais uma live trans-
mitida no Youtube, usando como 
plano de fundo uma linda fa-
zenda, no interior de São Paulo. 
Feijuca do Thiaguinho.

Após o sucesso absoluto de sua 
primeira live, FÁBIO JR. está 
preparando mais uma apresen-
tação online recheada de su-
cessos. Desta vez, o cantor que 
retrata o amor através de can-
ções levará todo o seu roman-
tismo ao Dia dos Namorados do 
Multishow. No próximo dia 12, a 
partir das 22 horas, o canal vai 
transmitir ao vivo a LIVE Dia 
dos Namorados, direto da casa do 
artista, em São Paulo. O público 

poderá cantar junto com o ído-
lo, acompanhando o show virtu-
al através da TV, do Multishow 
Play e pelo Música Multishow, 
no YouTube (www.youtube.com/
multishow). Também será pos-
sível assistir pelo canal oficial 
de Fábio Jr. no YouTube (www. 
youtube.com/fabiojr). 

O Centro Infantil Boldrini, o 
apresentador PEDRO LEO-
NAR DO e o portal ACidade 
ON convidam todos a acompa-
nharem um bate-papo musical, 
ao vivo, com os cantores Leilah 
Moreno, Gabriel e Vitória Cado-
rini, no próximo dia 13 de junho, 
das 18 às 21 horas. A live Pedro 
Convida pode ser acessada di-
retamente do canal do Youtube 
youtube.com.br/acidadeonoficial 
ou pelo endereço eletrônico aci-
dadeon/pedroconvida. Empresas 
interessadas em realizar doações 
podem entrar em contato pré-
vio com a instituição por telefo-
ne (19- 99967-6690) ou e-mail  
(fernanda.r@boldrini.org.br)

Quem disse que não vai ter São 
João? XAND AVIÃO prepa-
rou uma live especial que leva-
rá uma verdadeira festa típica 
de São João para dentro da casa 
de todos os seus fãs! No próximo 
dia 13 de junho, às 19 horas, em 
seu canal oficial no YouTube.

Fotos: Divulgação

Córregos na região do Jaçanã/Tremembé 
recebem limpeza e manutenção

A Subprefeitura Jaçanã/
Tremembé, continua realizando 
ações diárias de limpeza e manu-
tenção dos córregos da região. Os 
trabalhos podem ser solicitados 
via portal SP156 e central tele-
fônica 156. Segundo o subprefei-
to Ro drigo Arraval, é importante 
continuar a zeladoria. “É de ex-
trema importância a conscien-
tização de todos em zelar pelos 
nossos córregos. O descarte re-
gular é uma prática que todos 
devemos nos habituar”, disse o 
subprefeito da região, Arraval.

Os trabalhos garantem a de-
sobstrução do leito do córrego, 
melhorando a fluidez das águas 
pluviais, minimizando o impac-
to de alagamentos, ou enchentes 

em períodos de chuvas, além de  
prevenir a proliferação de insetos 
e vetores de doenças.

A retirada de material do cór-
rego (lixo, detritos, entulho) e 
corte de mato pela Prefeitura, 
limpando e liberando o fluxo do 
rio, pode ser solicitada por meio 
do portal 156.

As ações contam com uma 
equipe de trabalhadores com pe-
quenas ferramentas, como: an-
cinho, foice, enxada, enxadão e 
carrinho de mão e, os materiais 
retirados do córrego são levados 
para aterro sanitário.

Caso necessário é realizada a 
remoção de excesso de terra, ou 
entulho no fundo do córrego que 
esteja prejudicando o fluxo da 

água (desassoreamento), com a 
utilização de escavadeiras de pe-
queno a grande porte e uma frota 
de caminhões para transportar a 
terra e entulhos retirados para 
um aterro sanitário.

Foto: Prefeitura de SP

Serviço pode ser solicitado via 
portal e central telefônica 156

Santo Antônio, Santo Casamenteiro e Doutor da Igreja
Santo Antônio de Lisboa, ou 

de Pádua, nasceu em Lisboa, 
Portugal, em 1195 e morreu na 
cidade de Pádua, na Itália, no dia 
13 de junho de 1231. Após uma 
grave crise de hidropisia e foi ca-
nonizado apenas, 11 meses após 
a sua morte pelo Papa Pio XII.

Seu nome de batismo era 
Fernando de Bulhões y Taveira 
de Azevedo. Quando jovem per-
tenceu à Ordem dos Cônegos 
Regulares, estudou Filosofia e 
Teologia, em Coimbra, até ser or-
denado sacerdote. Santo Antônio 
é um dos doutores da Igreja, isso 
significa que ele contribuiu de 
modo significante, para a predi-
cação e desenvolvimento da fé 
que professamos.

No dia 13 de junho é come-
morado o Dia de Santo Antônio, 
conhecido como “casamenteiro”, 
Reza a lenda que, certa vez, em 
Nápoles, havia uma moça cuja 
família não podia pagar seu dote 
para se casar. Desesperada, a jo-
vem - ajoelhada aos pés da ima-
gem de Santo Antônio - pediu 
com fé a ajuda do Santo que, mi-
lagrosamente, lhe entregou um 
bilhete e disse para procurar um 
determinado comerciante. O bi-
lhete dizia que o comerciante 

entregasse à moça, moedas de 
prata equivalentes ao peso do pa-
pel. Obviamente, o homem não 
se importou, achando que o peso 
daquele bilhete era insignifican-
te. Mas, para sua surpresa, fo-
ram necessários 400 escudos de 
prata para que a balança atin-
gisse o equilíbrio. Nesse momen-
to, o comerciante se lembrou que 
outrora havia prometido 400 es-
cudos de prata ao Santo, e nun-
ca havia cumprido a promessa. 
Santo Antônio haveria de fazer a 
cobrança daquele modo maravi-
lhoso. A jovem moça pôde, assim, 
casar-se de acordo com o costu-
me da época e, a partir daí, Santo 
Antônio recebeu - entre ou-
tras atribuições - a de “O Santo 
Casamenteiro”.

Oração a Santo Antônio 

“A vós recorremos, ó milagro-
so Santo Antônio, cujo coração se 
abrasou nas chamas sublimes da 
caridade para com Deus e os po-
bres, a vós que merecestes rece-
ber nos braços o Menino Jesus, 
acolhei nossos pedidos. Cheios 

de confiança nos dirigimos a vós 
para que rogueis ao bom Jesus de 
ter compaixão de nossas famílias 
no meio de todas as atribulações.  
Alcançai-nos a graça que ago-
ra vos pedimos humildemente 
(...)  Ó querido padroeiro. Amém. 
Santo Antônio, amparo das famí-
lias, rogai por nós.”

Endereços das igrejas de 
Santo Antônio Na Zona 

Norte de São Paulo

•Rua Doutor Natalino Righeto, 
390, Tucuruvi - Telefone: (11) 
2203-2022 / 2267-5390;
•Rua Parapuã, 1.903 - Brasilândia 
- Telefone: (11) 3921-6046;
•Rua Santo Antônio de Lisboa, 
234, Vila Ede - Telefone: (11) 
2202-6532;
•Rua Conselheiro Moreira de 
Barros, 2.221 - Lauzane Paulista 
- Telefone (11) 2256-7334;
•Rua Imbiras, 220, Vila Nova 
Mazzei - Telefone: (11) 2203-
6205 - (11) 95079-6151;
•Rua Salvador Tolezano, 164, 
Parque Mandaqui - Telefone: 
(11) 2231-0675.

Fotos: Divulgação

Igreja de Santo Antônio na Rua Imbiras, 220 - Vila Nova Mazzei

Santo Antônio de Lisboa, ou de Pádua


