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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)

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

cercado, R$ 145 mil.

97747-1827

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 AviAção

TUCURUVI CONTRA O CO-
RONAVÍRUS - a Acadêmicos do 
Tucuruvi está recebendo doa ções 
em alimentos, itens de higiene pes-
soal e roupas para encaminhar a fa-
mílias necessitadas. As dooações 
devem ser entregues todas as quar-
tas-feiras, das 8 às 14 horas nos  en-
dereços: Avenida Mazzei, nº 772 
e Rua Manuel Gaia, nº 204 - Vila 
Mazzei - Telefone para mais infor-
mações: (11) 2204-7342.

ZONA NORTE SOLIDÁRIA -  re-
cebe 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 ali-
mentos e itens de higiene: Avenida 
Miguel Conejo, 20 - Freguesia do Ó - 
De segunda a sexta: das 8 às 20 ho-
ras, aos sábados: 8 às 16 horas, aos 
domingos: 9 às 13 horas - www.bit.
ly/znsolidaria - Vaquinha Virtual.

ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO 
JARDIM CACHOEIRA - está ar-
recadando alimentos não-perecí-
veis, produtos de higiene e limpe-
za - Para mais informações: (11) 
99219-8928 - Luana Mila. 

PARÓQUIA NOSSA SE NHORA 
DA PIEDADE / COMUNIDADE 
SANTA CRUZ - localizada na Ave-
nida Cel. Sezefredo Fagundes, 6.500, 
recebe todos os tipos de doações. Para 
mais informações: (66) 9 9680-2795 - 
Padre Luís Isidoro Molento.

PARÓQUIA SÃO DOMIN GOS 
SÁVIO - recebe doações em alimen-
tos e produtos de higiene que de-
vem ser entregues na  Rua Donato 
Luongo 196 - Vila Aurora nos 

seguintes dias e horários: segun-
da e terça, quinta e sexta: das 8 até 
12 horas - 13 até 18 horas - sába-
do das 8 até às 12 horas. Para mais 
informações: (11) 2203-7998 - Padre 
Salvador Ruiz Armas.

PARÓQUIA SANTO ANTÔ NIO 
-  localizada na Rua Imbi ras, 220 - 
Vila Mazzei, recebe doações em ali-
mentos e produtos de higiene de 
terça a sexta: das 8 às 12 horas - 13 
às 18 horas; sábado das 8 às 12 ho-
ras - 13 às 17 horas. Para mais in-
formações: (11) 2203-6205 - Padre 
Maykom Sammuel Alves Florêncio.

INSTITUTO RESGATANDO 
VIDAS - recebe doações em ali-
mentos e produtos de higiene -  Rua 
Augusto Gil, 465, Vila Dionisia. Para 
mais informações: (11) 3774-5981 / 
E-mail: contato@institutoresgatan-
dovidas.org.br - site: www.instituto 
resgatandovidas.org.br

SANTA CASA DE MISERI-
CÓRDIA DE SÃO PAULO - re-
cebe doações de equipamen to de 
proteção individual, como: luvas ci-
rúrgicas tamanho médio, másca-
ras, aventais, capinhas plásticas de 
chuva, etc. Entregar para Fundação 
Arnaldo Vieira de Carvalho - FAVC: 
Rua Dona Veridiana, 55, 6º an-
dar, Santa Cecília. Aos cuidados do 
Coronel Arruda, VP do Conselho. 
Telefone: (11) 2176-7000 - Site: 
www.santacasasp.org.br/portal/site. 
Alguns fornecedores no Mercado 
Livre fazem entrega rápida. 

AJUDE O ARSENAL DA ES-
PERANÇA - que recebe doações de 
alimentos, mantimentos, material de 
limpeza e higiene e roupas. Aceitam 

doações em dinheiro. Atendem mais 
de 1.000 moradores de rua. Telefone: 
11 2292-0977 - https://br.sermig.org/
arsenais/arsenal-da-esperanza-sao
-paulo-brasil.html

NO SHOPPING D - o “Arraiá” é 
Drive Thru e solidário com doa-
ção de alimento não-perecível, para 
instituição de apoio ao migran-
te,  acontece nos dias 27 e 28, sába-
do e domingo, das 15 às 22 horas, 
no Estacionamento G4, com doa-
ção de alimentos arrecadados para 
o Centro de Apoio e Pastoral do 
Migrante. Para participar é mui-
to simples. Os clientes têm duas 
opções para conhecer a gastrono-
mia disponível. A primeira é pelo 
cardápio virtual nas redes sociais 
do centro de compras e, a segun-
da na entrada do shopping onde to-
mam conhecimento dos pratos típi-
cos. Localizado na Avenida Cruzeiro 
do Sul, 1.100, próximo das esta-
ções Armênia e Portuguesa-Tietê 
do Metrô, é o primeiro da região 
a oferecer um Marketplace exclu-
sivo, o On Stores. Mais informa-
ções pelo telefone (11) 4506-6000, 
ou nos canais digitais: www.sho-
ppingd.com.br - www.facebook.com/
shoppingd - www.youtube.com/user/
ShoppingDSP

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 (24), o 
Allianz Parque abriu as portas 
para uma sessão de cinema dri-
ve-in, estilo década de 1950. O 
estádio está sem receber jogos, 
devido à pandemia da covid-19. 
O público assistiu as imagens do 
telão colocado no Allianz de den-
tro do carro, com todos os cuida-
dos para evitar o contágio pela 
covid-19. As sessões vespertinas 
terão início às 15 horas e as no-
turnas, às 20 horas. Os ingres-
sos vão variar de R$ 120, para o 
setor comum, a R$ 180, para o 
setor premium. A programação 
é válida até o dia 19 de julho. 
Ainda não há data para a reto-
mada do Campeonato Paulista. 
A programação conta com even-
tos, entre os dias 24 de junho e 
19 de julho. Além de filmes, o es-
tádio do Palmeiras será palco de 
talk shows e apresentações mu-
sicais.  É possível ver a progra-
mação e adquirir ingressos atra-
vés do site www.arenasessions.
com.br.


2. No último dia 16 de junho, o 
Estádio Jornalista Mário Filho, 
o Maracanã, completou 70 anos. 
O local já foi palco de grandes 
clássicos do Futebol Nacional, e 
também de eventos internacio-
nais. Além das finais das Copas 
do Mundo de 1950 e 2014, o 

Maracanã, foi sede da Copa das 
Confederações de 2013 e das 
Copas América de 1989 e 2019. O 
estádio também foi sede de cele-
brações das cerimônias de aber-
tura e encerramento dos Jogos 
Pan-Americanos de 2007 e dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
Rio 2016. No Maracanã, o ex-jo-
gador Pelé marcou seu milési-
mo gol, em 1969. Atualmente, 
o estádio abriga um hospital de 
campanha para tratamento de 
vítimas do coronavírus.


3. Na última semana o Corin-
thians realizou cerca de 190 tes-
tes da covid-19 e detectou um 
alto número de infectados pela 
doença. O número de infecta-
dos no elenco profissional é de 
21 dos 28 atletas. Os atletas ti-
veram contato com o vírus em 
algum momento, cerca de 13, já 
se recuperaram e já estão imu-
nizados, e os outros oito estão 
em isolamento, todos os casos 
assintomáticos. Na última ter-
ça-feira (23), o médico do clu-
be, dr. Ivan Grava, minimizou 
a preocupação em relação a essa 
quantidade de infectados. A en-
trevista aconteceu no programa 
“Trocas de Passes”, do SporTV.


4. Em meio à pandemia da co-
vid-19, a Seleção Brasileira de 

Judô é convocada para período 
de treinos em Portugal, e já de-
finiu a lista dos 28 atletas con-
vocados para um período de 
treinos em Portugal, durante 
os meses de julho e agosto des-
te ano. O Comitê Olímpico do 
Brasil, tem o objetivo de garan-
tir as mínimas condições segu-
ras para a preparação dos ju-
docas, que estão na corrida 
olímpica para Tóquio 2020.


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: Divulgação/Allianz Parque

Sessão de cinema drive-in, palco de talk shows e apresentações musicais estilo década de 1950

O cantor GUSTAVO MIOTO, 
está cada vez mais em destaque 
no meio sertanejo. Ele está ra-
diante com a notícia de que a mú-
sica “Coladinha em Mim” lidera 
a playlist de música mais deseja-
da entre os sertanejos. Em uma 
era onde muito se fala em stre-
ams, likes e views, o aplicativo de 
música “Spotify”, no Brasil des-
de 2014, se destaca e tem uma 
das listas mais acessadas entre 
todos os segmentos. “Esquenta 
Sertanejo” é a principal playlist 
sertaneja do aplicativo, com mais 
de 2 bilhões de streams e 5 mi-
lhões de seguidores.

Nesta sexta-feira (26), às 22h45, 
o MÚSICA NA BAND LIVE 
traz o melhor das lives que fo-
ram exibidas nos últimos dois 
meses. A Band entrou para a 
história ao transmitir a pri-
meira live musical na TV aber-
ta, em 17 de abril. Na edição 
desta semana, o público irá re-
ver grandes nomes da músi-
ca brasileira interpretando as 
canções mais tocadas na Band 
FM. Gusttavo Lima, por exem-
plo, solta a voz em hits como 
“Milu”, “Homem de Família” e 
“Apelido Carinhoso”. Já a du-
pla Bruno & Marrone relembra 
os sucessos “Dormi na Praça”, 
“Vidro Fumê” e “Choram as 
Rosas”. Ainda no universo ser-
tanejo, Daniel, Edson & Hud-
son, Matheus & Kauan, Enzo 
Rabelo, Felipe Araújo e Lauana 
Prado voltam à tela da Band 
para embalar a sexta-feira. 
Amado Batista, que elevou a 
audiência da atração, também 

mostra todo o seu romantis-
mo em “Ex-Amor”, “Princesa”, 
“Separação” e “Folha Seca”, en-
quanto a banda Melim inter-
preta “Meu Abrigo” e “Ouvi 
Dizer”. Léo Santana não vai fi-
car de fora desta festa e pro-
mete colocar todo mundo para 
dançar com “Contatinho” e 
“Apaixonadinha”. Música na 
Band Live vai ao ar nesta sexta-
feira, às 22h45, na tela da Band, 
com apresentação de Larissa 
Erthal e Marcelo Café. O públi-
co também pode acompanhar a 
transmissão pela Band FM.

Na última terça-feira (23), a 
morte do cantor LEANDRO 
da dupla com Leonardo com-
pletou 22 anos. A filha do can-
tor, LYANDRA COSTA, emo-
cionou seus seguidores numa 
rede social ao postar uma foto 
ao lado do pai. Ela abriu o co-
ração e disse o quanto sente fal-
ta do pai. Leandro morreu aos 
36 anos, em 1998, vítima de um 
câncer no pulmão.

NESTE FINAL DE SEMANA 
TEM LIVES PARA TODOS 
OS GOSTOS E TIPOS -  26/6 
(SEXTA-FEIRA): Mundo Bita 
- 17h (YouTube), Hugo e Lyan 
- 19h (YouTube), Letrux - 19h 
(YouTube), Rita Benneditta 
- 19h30 (YouTube), Molejo - 
20h (YouTube), Titãs - 20h 
(YouTube), Gilberto Gil - 20h 
(YouTube), Live do Ratinho 
(Gian & Giovani e Magníficos) 
- 20h (YouTube), MC WM - 
20h (YouTube), Aldair Playboy 
(part. Eric Land, Renno Poeta e 
mais) - 20h (YouTube), Gusttavo 

Lima, Felipe Araújo e Jonas 
Esticado - 21h (YouTube),Katy 
Perry - 22h (Aplicativo BeApp)

LIVES DO DIA 27/6 (SÁ-
BADO): Teresa Cristina - 15h 
(YouTube), Arlindinho - 15h 
(YouTube), Rick e Renner - 16h 
(YouTube), Simone e Si maria - 
16h30 (YouTube), Ju nior Vianna 
- 17h (YouTube), Klessinha A 
Baronesa - 17h (YouTube), Jorge 
Vercillo - 17h (YouTube), Luan 
Estilizado, Vicente Nery e Edson 
Lima - 17h (YouTube), May 
Seven - 18h (YouTube), Turma 
do Pa go de - 19h (YouTube), Léo 
Ma ga lhães - 19h (YouTube), 
Mas truz com Leite - 19h 
(YouTube), Marcos e Belutti - 
19h (YouTube), Fafá de Belém - 
19h (YouTube), Léo Estakazero, 
Tierry, Pablo e Tayrone - 
19h15 (YouTube), Os Barões 
da Pisadinha - 20h (YouTube), 
Berg Gonzaga - 20h (YouTube), 
Sandro DJ - 20h (YouTube), 
Glória Groove - 20h (YouTube), 
Skank - 20h (YouTube), Festival 
360 (Hungria, Projota, Tribo 
da Periferia e mais) - 20h 
(YouTube), Leonardo - 21h 
(YouTube), Beatriz Rodarte - 
21h (YouTube).

LIVES DO DIA 28/6 (DO-
MINGO): César Menotti e 
Fabiano - 13h30 (YouTube), Dio-
go Silva - 16h (YouTube), Tiee 
- 16h (YouTube), Mix Festival 
Na Sua Casa (Jonas Brothers, 
Vitão, Jota Quest e Di Ferrero) 
- 16h (Site oficial), Live Será que 
Adivinha (Bressan e Zain) - 17h 
(YouTube), Gigantes do Samba 
(Raça Negra e Alexandre Pires) 
- 17h (YouTube), Pabllo Vittar - 
17h (YouTube), Da niela Mer cu-
ry - 18h (YouTube), Sam ba da 
Opinião - 18h (YouTube), Allisson 
Rodrigues - 18h (YouTube), 
Milton Nasci mento - 18h30 
(YouTube), IMAGINASamba 
- 19h (YouTube), Tom Zé - 19h 
(YouTube), Sandro DJ - 20h 
(YouTube).

Fotos: Divulgação

Massaguaçú, na avenida do Hotel costa 
norte, c/ documentação ok. r$ 380 mil

vendo cASA cArAGuATATuBA

Tratar: 3064-6002

73m2 á.u, 2 dorms c/ arms, sala, coz, 2 banhs, á.s, despensa, 1 vaga  
fixa/livre, doc. ok. R. Voluntários da Pátria esquina c/ R. Alfredo Guedes.  
A 200m do Metrô Santana. r$ 340.000,00. IPTU + cond. R$ 620,00

ApTo eM SAnTAnA

direto c/ prop. Whatsapp 11 94499-1962 c/ reinaldo

Ficam convocados os sócios da ASSOCIA-
ÇÃO VENEZIANI NEL MONDO - SAN MARCO 
VENETO, a participar da ASSEMBLEIA GE-
RAL ORDINÁRIA a realizar-se na Sede Social 
à Rua Mateus Leme, nº 488 (Mandaqui) São 
Paulo - SP, no dia 8 de julho de 2020, às 17:30 
horas, em 1ª convocação, ou às 18:30 horas, 
em 2ª convocação, conforme dispõe o Esta-
tuto Social, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 

a) Relatório e prestação de contas relativos 
ao exercício de 2019; 

b) Eleição do Presidente da Diretoria e Con-
selho Fiscal conforme dispõe o Estatuto So-
cial; Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 26 de junho de 2020 
Mirella Vancini Vecchiato - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sr. Presidente, usando das atribuições que lhe 
confere o Artigo 4º dos Estatutos do Grupo Espí rita 
Dever, Amor e Disciplina, vem convocar os senhores 
membros da Diretoria, Conselho Fiscal, Membros e 
demais frequentadores para Assembleia Geral Ordi-
nária, a realizar-se em 14 de julho de 2020. Local: Rua 
Piatá, 455 - V. Izolina (sede própria). Horário: 20 horas. 

ORDEM DO DIA:

a) Balancete e relatório das atividades sociais;
b) Eleição nova Diretoria e Conselho Fiscal;
c) Assunto de interesse da sociedade.

Obs: Não havendo quorum em primeira chamada, 
instalar-se-á a Assembleia em segunda chamada às 
20h30, com qualquer número de participantes. Solici-
tamos sua presença, o assunto é de responsabilidade 
de todos, não faltem.

São Paulo, 26 de junho de 2020 
Robson Rogerio Cerqueira da Silva - Presidente

GRUPO ESPÍRITA DEVER, AMOR E DISCIPLINA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SENHORES LEITORES 
Atenção antes de contratar um serviço!

Não é de nossa responsabilidade o 
conteúdo dos anúncios publicados nem a 

idoneidade dos anunciantes

Balancetes, editais, empregos,  
negócios, veículos e outros. 

A Gazeta da Zona Norte, um jornal  
com 57 anos de tradição na  

Zona Norte. Distribuição gratuita. 

Anuncie

Votação para decidir os dias da prova 
do Enem 2020 termina nesta terça-feira

Na próxima terça-feira 
(30) termina a votação da es-
colha das datas para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(ENEM). Os estudantes inscri-
tos poderão participar da vota-
ção para escolher a nova data. 
A prova foi adiada por conta da 

pandemia do novo coronavírus. 
Os candidatos têm três opções 
de datas para definir quando o 
Enem impresso e Enem digital 
serão aplicados.

A enquete do Enem teve iní-
cio no último sábado (20), e se-
gue até as 23h59 do dia 30 de 

junho. O exame poderá ser adia-
do em até 30, 60 ou 180 dias das 
datas previstas nos editais.

Enem Impresso: 6 e 13 de de-
zembro de 2020 / Enem Digital: 
10 e 17 de janeiro de 2021;

Enem Impresso: 10 e 17 de 
janeiro de 2021 / Enem Digital: 
24 e 31 de janeiro de 2021;

Enem Impresso: 2 e 9 de 
maio de 2021 / Enem Digital: 16 
e 23 de maio de 2021.

Como escolher a nova 
data do Enem 2020?

Para os inscritos que de-
sejam participar da vota-
ção do Enem, deverão  aces-
sar a página do participante no 
site: https://enem.inep.gov.br/
participante/#!/.

Veja abaixo o passo a passo 
para votar na enquete:

1- Acesse a Página do Parti- 
cipante;
2- Faça login (CPF e senha) no 
portal;
3- Clique em “Enquete”;
4- Escolha a opção com as datas 
preferida;
5- Clique em “Enviar” para con-
firmar o seu voto;
6- Pronto, você já deu o seu voto.

Foto: Divulgação

Votação encerra dia 30 de junho, às 23h59

Com ou sem experiência, sexo feminino. Levar currículo com foto, 
sábado 27/6 das 15 às 17 horas. rua Heliodora, 341 - Santana.

vAGA eM conSulTório

Serviço de pedreiro, pintor, pisos, azulejos, telhados, encana-
mento e reforma em geral. F: 96295-6633 / 97118-3103

SeBASTião rocHA eMpreiTeiro


