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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

Massaguaçú, na avenida do 
Hotel Costa Norte, c/ docu-

mentação ok. R$ 380 mil

VENDO CASA 
CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002

CONTAMOS COM SUA CON-
TRI BUIÇÃO: ração, produtos de 
limpeza, medicamentos, jornais, co-
bertores, tapetes higiênicos - Teste 
de Anticorpos Coronavírus (IgG) - 
Santana Parque Shopping - desde o 
dia 2 de julho, segunda a sábado, das 
14 às 20h, o ponto de coleta do Teste 
de Anticorpos Coronavírus (IgG), no 
Santana Parque Shopping, na Zona 
Norte de São Paulo. O exame cus-
ta 148 reais e será realizado no siste-
ma Drive-thru, para carros e pedes-
tres, no 3º piso do estacionamento. 
Endereço: Rua Conselheiro Moreira 
de Barros, 2.780, Santana, São Paulo 
- Mais Informações: (11) 2238-3002 - 
www.santanaparqueshopping.com.br

TUCURUVI CONTRA O CORO-
NAVÍRUS - o que doar: alimentos, 
itens de higiene pessoal e roupas - 
Datas e horários: todas as quartas-
feiras, das 8 às 14h - Endereços: 
Avenida Mazzei, nº 772 e Rua 
Manual Gaia, nº 204 - Vila Mazzei 
- Telefone para mais informações: 
(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 - recebe 
doações de alimentos não-perecí-
veis, produtos de higiene e limpeza - 
Para mais informações: (11) 99219-
8928 - Luana Mila. 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
DA PIEDADE / COMUNIDADE 
SANTA CRUZ - localizada na  
Avenida Cel. Sezefredo Fagundes, 
6.500 recebe doações todos os dias 
da semana. Para mais informa-
ções: (66) 9 9680-2795 - Padre Luís 
Isidoro Molento.

PARÓQUIA SÃO DOMINGOS 
SÁVIO - está recebendo doações 
em alimentos e produtos de higie-
ne na 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 12horas. 
Para mais informações: (11) 2203-
7998 - Padre Salvador Ruiz Armas.

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO 
- localizada na Rua Imbiras, 220 - 
Vila Mazzei recebe doações em ali-
mentos e produtos de higiene - ter-
ça a sexta: das 8 às 12h - 13 às 18h 
- Sábado: das 8 às 12h - 13 às 17h. 
Para mais informações: (11) 2203-
6205 - Padre Maykom Sammuel 
Alves Florêncio.

INSTITUTO RESGATANDO 
VIDAS - está recebendo doações em 
alimentos e produtos de higiene -  
Rua Augusto Gil, 465, Vila Dionisia 
- Para mais informações: (11) 

3774-5981 / E-mail: contato@instituto 
resgatandovidas.org.br - site: www.
institutoresgatandovidas.org.br

DOAÇÕES À SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DE SÃO 
PAULO - podem ser feitas em equi-
pamento de proteção individual, 
como: luvas cirúrgicas tamanho mé-
dio, 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.santacasasp.org.br/portal/site. 
Alguns fornecedores no Mercado 
Livre fazem entrega rápida. 

AJUDE O ARSENAL DA ESPE-
RANÇA - com a doação de alimen-
tos, mantimentos, material de lim-
peza 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

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 (14), 
a CBF divulgou a nova tabe-
la da Série A do Campeonato 
Brasileiro. O campeonato foi 
adiado por conta da pandemia 
do novo coronavírus. O torneio 
começará no fim de semana de 8 
e 9 de agosto.


2. A Confederação Brasileira de 
Vôlei (CBV) anunciou, em acor-
do com os técnicos das equi-
pes, Renan e José Roberto Gui-
marães, o cancelamento de to das 
as atividades dos times nacio-
nais. As Seleções Brasileiras: 
masculina e feminina de Vôlei 
só voltarão a jogar em 2021.


3. O GP da Hungria acontece nes-
te final de semana, no Circuito 
Hungaroing, em Mogyoród. O 
1º treino livre acontece na sex-
ta-feira (17) de julho, às 6 ho-
ras, o 2º treino acontece também 
na sexta-feira, às 10 horas, o ter-
ceiro treino será no sábado (18), 
às 7 horas, e às 10 horas, será o 
treino classificatório. Para no do-
mingo (19), acontecer a corrida 
às 10h10. 


4. Na última quarta-feira (15), 
o Flamengo enfrentou o Flumi-
nense no Maracanã, pelo Cam-
peonato Carioca. O domínio 
do jogo ficou por conta do Fla-
mengo, porém o Fluminense le-
vou perigo ao gol do Flamengo. 
A segunda etapa do jogo foi mui-
to parecida com a primeira. 
Aos 49, o atacante Vitinho rou-
bou na saí da de bola do Tricolor 

Carioca, próximo a entrada da 
área e finalizou porém, a bola 
desviou e encobriu Muriel. Gol 
do Time Rubro-negro. Depois 
de vencer o jogo de ida por 2 
a 1 no último domingo (12), o 
Flamengo é o Campeão Carioca 
de 2020.


5. Na última terça-feira (14), 
Asso ciação de Tenistas Profis-
sionais (ATP), aprovou oficial-
mente o pedido de cancelamento 
de Basileia. O torneio de tênis, 
começaria no dia 24 de outubro 
e iria até o dia 1º de novembro, 
porém foi cancelado “devido à 
incerteza médica, social e eco-
nômica” causada pela pandemia 
de covid-19. A 50ª edição do tor-
neio será disputada de 23 a 31 
de outubro de 2021. O torneio de 

Basileia foi cancelado, porém o 
circuito masculino recomeça em 
meados de agosto nos Estados 
Unidos, em Washington, com 
uma série de competições que 
incluem o US Open (31 de agos-
to a 13 de setembro), com por-
tões fechados e Roland Garros 
(27 de setembro a 11 de outu-
bro), com a presença do públi-
co (até 20.000 espectadores em 
todo o local durante as primei-
ras fases). A temporada de tênis 
foi interrompida em meados de 
março devido à pandemia. 


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: Alexandre Vidal / Flamengo

Flamengo é o Campeão Carioca de 2020

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

cercado, R$ 145 mil.

97747-1827

CONSÓRCIO DE IMÓVEL 
CONTEMPLADO
Crédito de R$ 416 mil para 

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

11 93470-0856

ELETROLAB INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO DE EQUIPAMENTOS PARA 
LABORATÓRIO LTDA - EPP, torna 
público que solicitou junto à SVMA- 
Secretaria do Verde e Meio Ambiente 
a Renovação da Licença de Operação 
para, Fabricação de instrumentos 
não-eletrônicos e utensílios para uso 
médico, cirúrgico, odontológico e de 
laboratório, à Rua Paulo de Avelar, 
556 - Vila Dom Pedro II - São Paulo/SP.

APTO MANDAQuI
3 dorms sendo 1 ste, sl. 2 amb, saca-
da, á.serv, lazer completo, 2 vagas. Na 
av. do Guacá próx. Shopping Santana 
Parque. R$ 538 mil. Dir. c/prop
Tel: 97159-9085 

VENDO APTO 
AV. BRAz LEME
Frente pra av. 2 dorm e demais 
dependências. 65m. Sem gara-

gem, vagas para alugar no prédio. 
Cond baixo, andar alto com linda 
vista. Isento de IPTU. 390 mil.

Tel: 11 99872-2625

SANTA TEREZINHA 
EM EXPOSIÇÃO

Sobrado novo, 3 suítes, 4 vagas, 
área gourmet. R. Dr. José Alves Ara-
nha, 15. Oportunidade! Creci: 6909 J

F: 11 99755-4228

Radar na Avenida Engenheiro Caetano 
Álvares é verificado pelo Ipem-SP

Na última terça-feira (14), 
o Ipem-SP (Instituto de Pe sos 
e Medidas do Estado de São 
Paulo), autarquia do Go ver-
no do Estado, vinculada à Se-
cretaria da Justiça, e órgão de-
legado do Inmetro, que tem 
como objetivo defender o con-
sumidor, verificou o radar ins-
talado na Avenida Engenheiro 
Caetano Álvares, altura do nº 
4.339, Região Norte da Capital. 
O instrumento foi aprovado. A 
ação foi realizada pela equipe 
de fiscalização do instituto na 
Regional Norte da Capital.

Foto: Divulgação

A aferição no radar leva de 20 minutos até uma hora. A ação envolve os 
fiscais do Ipem-SP e a equipe da empresa responsável pelo radar

Em caráter de inusitado “estado de calamidade em saúde pública” no município de São Pau-
lo, devido à declarada pandemia por covid-19, em conformidade com o artigo 58, inciso XXV, 
que concede ao Conselho Deliberativo resolver casos omissos ao Estatuto Social do ACRE 
Clube, ficam os senhores sócios, classificados efetivos, nas categorias patrimoniais, 
aposentados e remidos, adimplentes, convocados por este Edital, para a Assembleia 
Geral Extraordinária, a realizar-se PRESENCIALMENTE, COM OS DEVIDOS RESGUAR-
DOS, na sede social da Associação, à Rua Água Comprida, 257, Jardim França, nesta 
Capital, no dia 21 de julho de 2020, terça-feira, às 19h30min., para dar cumprimento à 
pauta alinhada aos artigos 13, inciso I, alínea a, parágrafos 1º, 2º e 3º; 24 inciso IV e 
XIV alínea a; 38, 38 incisos III e VI; 39; 40; 41; 42; 45, inciso I e parágrafos 2º e 3º; 46, 
incisos V, VII e VIII e 58, incisos XIX e XXIV; Capítulo XIV (do processo eleitoral - artigos 
75 a 82); 85 parágrafo único e 87 do Estatuto Social do ACRE Clube, conforme segue:

1. Apresentar posição financeira do Clube, mediante agravantes do momento; 

2. Formalizar motivação para a não realização da Assembleia Geral Ordinária para elei-
ção de renovação da gestão administrativa 2020/2023; 

3. Apresentar ações efetivas tomadas pelo grupo gestor e comissão técnica no acompa-
nhamento do processo de desmembramento e zoneamento dos terrenos do complexo 
Tênis-Bocha, para disponibilidade de venda, conforme deliberado na última Assembleia 
Geral em junho de 2019; 

4. Definir diretrizes de ação mediante o exposto nos itens 1 e 3, anteriores, tendo em 
vista novas obrigações governamentais dispostas no protocolo de conduta exigido para 
a validação da reabertura dos clubes no município de São Paulo; 

5. Definir sobre a viabilidade ou não da continuidade da Associação; 

6. Definir passos seguintes, conforme o definido no item anterior (5).

São Paulo, 17 de julho de 2020 
Cláudio Helou Doca - Presidente do Conselho Deliberativo

ERRATA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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. 

www.gazetazn.com.br

Anuncie

Avenida Gustavo Adolfo tem 
vazamento solucionado pela Sabesp

Na edição de 10 de julho últi-
mo, publicamos a matéria: “Tu-
curuvi: Avenida Gustavo Adolfo 
tem vazamento de água e bura-
co há 8 meses”, na qual relata-
mos o problema recorrente na 
altura do número 248, atenden-
do a solicitação do leitor Alberto. 
De acordo com o leitor, o bura-
co e vazamento de água persis-
tiam por pelo menos 6 meses, pe-
ríodo no qual a equipe da Sabesp 
esteve no local 8 vezes, realizou 

serviços na tubulação, mas o 
problema voltou a acontecer.

Nossa reportagem encami-
nhou a questão para a Sabesp, 
na última quinta-feira (16), que 
informou ter feito uma visto-
ria no local, na última quarta-
feira (15) e, com a realização 
dos reparos no último dia 10, 
a questão foi solucionada, con-
forme esclarecimento encami-
nhado: “A Sabesp informa que 
uma equipe realizou, hoje (15), 

uma vistoria no local e confir-
mou o reparo do vazamento da 
Avenida Gustavo Adolfo. O con-
serto foi realizado no último dia 
10, sanando a questão. A Sabesp 
pede desculpas por eventuais 
transtornos e segue à disposição 
pelos canais de atendimento ao 
cliente: telefones 195 e 0800 011 
9911 (ligações gratuitas), pela 
Agência Virtual no site www.sa-
besp.com.br, ou pelo aplicativo 
da Sabesp para Android e IOS.

Tucuruvi

Rua Augusto Tolle, tem cone sinalizando
um buraco há mais de 30 dias

Na última quinta-feira (16), o 
leitor Miguel Castro nos encami-
nhou a reclamação de que na Rua 
Augusto Tolle, altura do núme-
ro 1029, um cone está sinalizan-
do um buraco há mais de 30 dias. 
“Gostaria de saber se é “responsa-
bilidade” da CET, ou da Prefeitura 
ou de quem esse desrespeito. Há 
mais de 30 dias existe um cone 
sinalizando um buraco (boca de 
lobo), e pelo visto vai ficar, até 
quando o cone se decompor. Isso 
gera grande lentidão no trânsito, 
já que precisamos desviar do cone. 
(Esse local é na altura do nº 1.029 
Rua Augusto Tolle, em frente ao 
Hospital Mandaqui). Aguardamos 
providências!”.

A AGZN entrou em conta-
to com a Subprefeitura Santana/
Tucuruvi que informou tratar-
se de um reparo que estaria na 
pro gramação da SPUA (Supe rin-
tendência da Usina de Asfalto). Na 
tarde da última quinta-feira (16), 
a Sub prefeitura Santana/Tucuruvi 
nos informou que o serviço estava 
em execução.

Foto: Subprefeitura Santana/Tucuruvi

Buraco na Rua Augusto Tolle foi reparado na última quinta-feira (16)

Santana

11ª rodada

Campeonato Paulista 2020

 Dia Hora Equipes L o c a l

22/7 16h30 Ituano x Ferroviária Canindé
22/7 19h15 Ponte Preta x Novorizontino Arena Barueri
22/7 19h15 Santos x Santo André Vila Belmiro               
22/7 21h30 Corinthians x Palmeiras Arena Corinthians
23/7 15h Água Santa x Mirassol Distrital do Inamar 
23/7 17h30 Inter de Limeira x Oeste  Arena Corinthians
23/7 20h Botafogo x Guarani Primeiro de Maio
23/7 20h São Paulo x Red Bull Bragantino Morumbi

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


