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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

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-
RO NAVÍRUS - a Acadê micos do 
Tu cu ruvi recebe doações de ali-
mentos, itens de higiene pessoal 
e roupas - Datas e horários: todas 
as quartas-feiras, das 8 às 14 ho-
ras - Endereços: Avenida Mazzei, 
nº 772 e Rua Manuel Gaia, nº 204 
- Vila Mazzei - Telefone para mais 
informações: (11) 2204-7342.

ZONA NORTE SOLIDÁRIA 
- recebe doação em dinhei-
ro 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 
JAR DIM CACHOEIRA - re-
cebe todo tipo de doação: ali-
mentos não- perecíveis, produ-
tos 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. Seze fredo Fagundes, 
6.500 - recebe doações todos os 
dias da semana. Para mais infor-
mações: (66) 9 9680-2795 - Padre 
Luís Isidoro Molento.

PARÓQUIA SÃO DOMIN-
GOS SÁVIO - está receben-
do doações em alimentos e pro-
dutos de higiene - Rua Donato 
Luongo, 196 - Vila Aurora - se-
gunda 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 - localizada na Rua Imbiras, 
220 - Vila Mazzei recebe doações 
de alimentos e produtos de hi-
giene de terça a sexta: das 8 às 
12 horas - 13 às 18 horas e sába-
do: das 8 às 12 horas - 13 às 17 
horas. Para mais informações: 
(11) 2203-6205 - Padre Maykom 
Sammuel Alves Florêncio.

INSTITUTO RESGATANDO 
VI DAS - está recebendo doa-
ções em alimentos e produtos de 
higiene -  Rua Augusto Gil, 465, 
Vila Dionisia. Para mais infor-
mações: (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 - equipamento de prote-
ção individual, como: luvas cirúr-
gicas tamanho médio, máscaras, 
aventais, capinhas plásticas de 
chu va, etc. Entregar na Fundação 
Arnaldo Vieira de Carvalho - 
FAVC: Rua Dona Veridiana, 55, 

6º andar, Santa Cecília. Aos cui-
dados do Coronel Arruda, VP do 
Conselho. Telefone: (11) 2176-
7000 - Site: www.santacasasp.
org.br/portal/site. Alguns forne-
cedores no Mercado Livre fazem 
entrega rápida. 

AJUDE O ARSENAL DA ES-
PE RANÇA - com doação de ali-
mentos, mantimentos, material 
de limpeza e higiene e roupas. 
Aceitam doações em dinheiro. 
Atendem mais de 1.000 mora-
dores de rua. Telefone: 11 2292-
0977 - https://br.sermig.org/
arsenais/arsenal-da-esperanza-
sao-paulo-brasil.html

TESTE DE COVID - acontece 
no Santana Parque Shopping de 
segunda a sábado, das 14 às 20 
horas. O exame custa 148 reais e 
será realizado no sistema Drive-
thru, para carros e pedestres, 
no 3º piso do estacionamen-
to. Endereço: Rua Conselheiro 
Moreira de Barros, 2.780, 
Santana. Mais Informações: 
(11) 2238-3002 - www.santana 
parqueshopping.com.br

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 semana, a direção 
da CBF e os dirigentes de clu-
bes das séries A e B, anuncia-
ram que o início do Campeonato 
Brasileiro será no final de se-
mana de 8 e 9 de agosto. A dire-
ção decidiu manter as 38 roda-
das e assim o Brasileirão 2020, 
terminará em fevereiro de 2021. 
A Copa do Brasil também retor-
nará no fim da segunda semana 
de agosto.


2. Também na última semana, a 
Fifa anunciou as sedes da pró-
xima Copa do Mundo Feminina 
em 2023, o torneio será dispu-
tado em dois países da Oceania 
Nova Zelândia e Austrália.O 
Brasil e o Japão retiraram as 
candidaturas para a realização 
da Copa e a disputa ficou en-
tre os dois países da Oceania e 
a Colômbia. Dos 35 participan-
tes do conselho que votaram, 
22 escolheram Nova Zelândia 
e Austrália, carimbando a vitó-
ria. Esse será o primeiro mun-
dial com 32 seleções.


3. O GP da Áustria acontece 
neste final de semana, Circuito 
de Spielberg, o 1º treino livre 
acontece na sexta-feira (3) de 
julho, às 6 horas, o 2º treino 
acontece também na sexta-fei-
ra, às 10 horas, o terceiro treino 
será no sábado (4), às 7 horas, e 
às 10 horas, será o treino classi-
ficatório. Para no domingo (5), 
acontecer a corrida às 10h10. 



4. Na última semana a Con-
mebol anunciou o cancelamen-
to da Libertadores de Futebol 
Feminino, Futsal e Futebol 
de Areia de 2020, os Sul-Ame-
ricanos sub-20 de Futsal Mas-
culino e Feminino, além do Sul-
Americana sub-17 masculino. 
A Libertadores Feminina deve-
rá acontecer no início de 2021, 
e terá três equipes brasileiras 
- Corinthians, atual campeão, 
Ferroviária e Avaí/Kindermann.


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: Reprodução/Google maps 

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

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

Região da Casa Verde/Cachoeirinha 
recebe novas mudas de árvores

Na última segunda-feira 
(29) de junho, a Prefeitura, 
por meio da Subprefeitura 
Casa Verde/Cachoeirinha, 
rea lizou o Dia do Plantio, 
em comemoração ao mês do 
Meio Ambiente e Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, ce-
lebrado no começo de junho.

Como parte da ação, de-
zenas de mudas arbóreas se-
rão plantadas em toda a re-
gião da subprefeitura, na 
região norte da capital pau-
lista. Entre as espécies sele-
cionadas para o plantio es-
tão: ipês e paineiras, além 
de outras apropriadas e 

adaptadas para o plantio em 
ambientes urbanos. As mu-
das serão plantadas em lo-
cais onde houve remoções 
recentes, como forma de 
compensação ambiental, e 
locais solicitados por mora-
dores da região.

“As árvores são impor-
tantes para melhorar a vida 
na cidade, purificando o ar, 
absorvendo água e ofere-
cendo sombra. Fortalecem a 
vida em comunidade unin-
do gerações”, destaca o sub-
prefeito da Casa Verde/
Cachoeirinha, Marcelo Del 
Bosco.

Foto: Subprefeitura da Casa Verde/ Cachoeirinha

Ação, promovida pela Subprefeitura 
Casa Verde/Cachoeirinha, celebra o mês 

do Meio Ambiente, comemorado em junho

Na qualidade de administrador da sociedade empresarial 
limitada, OSTIUM SOLUTIONS COMÉRCIO, REPRESENTA-
ÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGI-
COS E ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., CNPJ 
nº 06.114.446/0001-23, convoco todos os seus respectivos 
sócios, para a Assembleia Geral Ordinária, a correr no dia 
07/07/2020 às 14:30 hs na Rua São Bento, 545 - 3º Sobreloja - 
conjunto 14, versando sobre os seguintes pontos.

Altera-se o nome da empresa;
Altera-se o objeto social da empresa retirando os serviços 
médicos;
Retira-se da responsabilidade técnica da área médica o  
Dr. RICARDO TAKEBE ARRUDA;

Em obediência ao artigo 1.074 do Código Civil (Lei Federal nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002), a Assembleia Geral instala-se, 
em primeira chamada, com ¾ (três quartos) do capital social, e 
em segunda com qualquer número.

Os sócios que não puderem comparecer na data e no horário mar-
cados poderão se fazer representar por procuradores devidamen-
te constituídos através de outorga de mandato, com especificação 
precisa dos poderes e dos atos autorizados. Este instrumento 
deverá ser levado a registro juntamente com a Ata da respectiva.

Contando com a presença e participação de V.Sas., subscrevo-me.

São Paulo, 3 de julho de 2020 
Luiz Carlos Carriço Veiga

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL DOS SÓCIOS

Testes para vacina contra o novo coronavírus 
serão realizados em 12 centros de pesquisa
Coordenada pelo Instituto 

Butantã, a pesquisa clínica en-
volve  testes a serem realiza-
dos em nove mil voluntários 
em centros de pesquisas de seis 
Estados brasileiros: São Paulo, 
Brasília, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul e 
Paraná. 

Na cidade de São Paulo, os 
testes serão conduzidos pelo 
Hospital das Clínicas da Fa-
cul dade de Medicina da USP, 
Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas e Hospital Israelita Albert 
Einstein. Também participam 

do processo a Universidade Mu -
nicipal de São Caetano do Sul, o 
Hospital das Clínicas da Unicamp 
em Campinas, Faculdade de Me-
dicina de São José do Rio Preto 
e o Centro de Saúde Escola da 
Faculdade de Medicina da USP 
de Ribeirão Preto.

As pesquisas contam ain-
da com a participação da Uni-
versidade de Brasília (UnB), 
Instituto Nacional de Infec-
tologia Evandro Chagas, no Rio 
de Janeiro, Centro de Pesquisa 
e Desenvolvimento de Fármacos 
da Universidade Federal de 

Minas Gerais, Hospital São 
Lucas da PUC do Rio Grande do 
Sul e Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal do Paraná. 
Caso a eficácia da vacina seja 
aprovada, a Sinovac e o Bu-
tantan devem firmar acordo de 
transferência de tecnologia para 
produção em escala industrial 
tanto na China como no Brasil 
para fornecimento gratuito ao 
SUS (Sistema Único de Saúde). 
Os passos seguintes serão o re-
gistro do produto pela Anvisa e 
fornecimento da vacina em todo 
o Brasil.

Descumprimento ao uso obrigatório de 
máscara, está sujeito a multa em SP
Desde a última quinta-feira 

(2), pessoas e estabelecimentos 
comerciais que desrespeitarem 
o uso obrigatório de máscara de 
proteção contra o novo corona-
vírus estão sujeitos a multa, que 
varia de R$ 524,00 a R$ 5 mil.

De acordo com a medida, 
qualquer pessoa vista sem más-
cara em espaços públicos e par-
ticulares sem proteção, está su-
jeita a penalidade de R$ 524,00. 
Já, para os estabelecimentos co-
merciais, a regra é ainda mais 
pesada, podendo arcar com mul-
ta de R$ 5.025,00 para cada pes-
soa que permanecer no local 
sem a  máscara. 

No caso de estabelecimentos 
que não tiveram placas infor-
mando sobre a obrigatoriedade 
da máscara, a multa pode che-
gar a R$ 1.380,50. 

A resolução não estabelece 
punição para quem está em car-
ro particular. Já no transporte 

público, a utilização de másca-
ras é obrigatória desde maio, 
assim como nas 645 cidades do 
Estado. Embora a aplicação de 

multas já fosse prevista, até en-
tão nenhum estabelecimento foi 
multado, prevalecendo as medi-
das educativas.

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Pessoas e estabelecimentos estão sujeitos a multa, 
caso desrespeitem a obrigatoriedade do uso de máscaras

Rua dos Timoneiros tem proteção danificada 
e buraco sem reparos desde o inicio do ano
Localizada na região 

de Cho ra Menino, a Rua 
dos Timo neiros é uma 
via sem saída que tem 
uma proteção no final de 
sua extensão. De acordo 
com o morador William 
Casulino, essa grade está 
danificada desde janeiro e 
apesar de já ter contatado 
a Subprefeitura Santana/
Tucuruvi, não obteve êxito 
na sua solicitação. Junto a 
esse local, ele relata que 
durante o período de chu-
va intensas no verão, um 
grande buraco se abriu e 
também, apesar das soli-
citações, continua aberto, 
acumulando sujeito e pro-
vocando mau cheiro.

A reportagem da A 
Gazeta da Zona Norte es-
teve no local e consta-
tou o relato do morador. 
A Subprefeitura Santana/
Tu cu ruvi também foi con-
tatada. Na última quar-
ta-feira, a subprefeitura 
informou que faria uma 
vistoria no local para defi-
nir o que poderia ser feito. 
Publicaremos essas medi-
das assim que recebermos 
uma definição por parte da 
Subprefeitura Santana/
Tucuruvi.

Fotos: AGZN

Rua dos Timoneiros está com a grade de proteção danificada há meses

Desde o período de chuvas, um grande buraco 
se abriu e permanece acumulando sujeira

Chora Menino

Visão aérea do Circuito de Spielberg, na Áustria

CONSÓRCIO DE IMÓVEL 
CONTEMPLADO
Crédito de R$ 416 mil para 

comprar, construir, quitar, ou 
refinanciar. R$ 54 mil + parcelas

11 93470-0856

ARMAZÉM 83
•Aluguel de impressoras

•Retirada de sucatas 
eletrônica

Celular • Monitores • CPU
Emitimos certificado  

de descarte

Contato: (11) 96660-2854
e-mail: armazem83log@gmail.com


