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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 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

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

VENDO CASA CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002

CONFORME informado pelo Dr. 
Vicente, Presidente do Conseg Casa 
Verde Santana, estou comunican-
do que seguindo as orientações da 
Secretaria de Segurança de S.Paulo, 
o Conseg Casa Verde/Santana, não 
está realizando reuniões presen-
ciais com a comunidade, desde mar-
ço de 2020, devido aos riscos ineren-
tes à COVID 19, mas informa que seu 
Presidente Vicente D’Errico Netto 
como sua diretoria continuam a dis-
posição de demandas que se façam 
necessárias, tanto junto as Policias 
Civil e Militar, como em relação as 
demais autoridades regionais. Assim 
que houver condições estaremos re-
tomando nossas reuniões formais, de 
maneira a permitir uma maior apro-
ximação da comunidade com nossas 
autoridades. Qualquer informação 
adicional, ou necessidade de acomo-
dar o texto para publicação, favor en-
trar em contato.

PROJETO DUNAMIS - projeto 
oferece curso de teologia a pesso-
as de baixa renda. Fé, religião, ra-
zão, ética, história, escrituras, filo-
sofias. Estas disciplinas fazem parte 
da grade curricular dos cursos de 
Teologia. A formação, de nível su-
perior, permite que o profissional 
trabalhe junto às comunidades, es-
paços religiosos e acadêmicos, pro-
fessando e pondo em prática a sua 
fé. E realizar esta formação é o dese-
jo de muitos evangélicos no Brasil. 
Mais informações sobre o Projeto 
Dunamis e sobre esta nova forma-
ção teológica estão disponíveis no 
site http://eadbiblico.com.br/.

LAR ANJO GABRIEL - abertura 
da matrícula da Escola de Educação 
infantil Lar Anjo Gabriel para o ano 
2021. As matrículas estarão vigen-
tes até 14/11/2020, das 9h30 até às 
11h30 e das 13h30 às 15 horas, de 
segunda a sexta-feira, na escola. Os 
pais deverão ligar para (11) 2979-
3348, marcando um horário para a 
retirada e posterior entrega de do-
cumentos. Estaremos recebendo os 
pais e/ou responsáveis, de crianças 
de 4 a 5 anos para informações e re-
tirada de formulários. Endereço Rua 
Conselheiro Moreira de Barros, 497. 

AQUECENDO VIDAS - o grupo 
também monta cestas básicas de 
alimentos e higiene para atender al-
gumas famílias, e estão arrecadando 
alimentos, itens de higiene e roupas. 
Por semana há a divulgação do car-
dápio da semana em uma página nas 
redes sociais. Quem quiser ajudar o 
projeto e doar basta entrar em con-
tato com a Thais (11) 96255-7401 e 
a Rafaela (11) 98759-3648 ou pelo 
Instagram do projeto Aquecendo 
Vidas @aquecendovidasguarulhos.

INICIATIVA ELA - ações com mu-
lheres para desenvolver o poten-
cial e ajudar a encontrar sua luz 
própria de prosperidade, encon-
tros solidários com mulheres abu-
sadas, depressão e agressão domici-
liar para Desenvolvimento Humano 

e pessoal. Levar a Inteligência 
Emocional para mulheres de forma 
acessível é contribuir com universo 
de mulheres. Quem tiver interesse 
nesse projeto pode mandar mensa-
gem no número: (11) 96945-4972- 
Géssica Santos.

MEIA SOLIDÁRIA - está entre-
gando roupas, lanches, para mora-
dores em situação de rua, e nos con-
tou que está precisando de meias. 
Caso queira ajudar a doar, ligue ou 
mande mensagem: (11) 96945-4972 
- Géssica Santos.

AQUECENDO COM AMOR - sur-
giu logo que começou o isolamento 
social, e os integrantes do projeto 
moram no bairro Jardim Cachoeira 
e iniciaram ações com entrega de 
marmita para moradores em situa-
ção de rua. No começo eram 40 mar-
mitex, agora é um total de 160. Aos 
domingos são 60 marmitas, água 
e roupas, as segundas-feiras, 100 
marmitas, água, pão e cobertores. 
O nome do projeto é “Aquecendo 
com Amor”, as entregas geralmen-
te acontecem próximo à estação de 
Metrô do Tietê, na Zona Norte de 
São Paulo. O projeto está receben-
do doações de alimentos não-pere-
cíveis, produtos de higiene e lim-
peza - Para mais informações: (11) 
99219-8928 - Luana Mila.

CENTRO DE REFERÊNCIA DO 
IDOSO DA ZONA NORTE - ofe-
rece lives diárias com exercícios, 
aulas de Ginástica, Lian Gong e 
Relaxamento para idosos! Inscreva-
se no nosso canal: https://www. 
youtube.com/c/CriNortesp

ONG BONEQUEIRAS DO ABC 
- precisam de doação, não foi co-
locado um ponto fixo por conta da 
pandemia. Plumante (fibra silico-
nada) urgente, Tecido de algodão 
(tricilone), Lãs, Linhas Agulhas, 
Alfinetes, Fitas (principalmente nú-
mero zero), Bordado inglês, Rendas, 
Passamanarias. Contatos: Vice-
diretora Vanda Rosa/Escola Eunice 
Terezinha (11) 99292-2982 e ou 
Responsáveis - ONG Bonequeiras do 
ABC Sônia (11) 98169-7473 Márcia 
(11) 99934-9465 - Precisamos ur-
gente desse material.

DOAÇÕES DE FRALDAS - a pro-
fessora Vanda está recebendo do-
ações de alimentos e produtos de 
higiene pessoal, recentemente ela 
recebeu um pedido de doações de 
fraldas, tanto para criança quan-
to para adulto, uma mãe que é cega 
dos dois olhos teve um filho e está 
precisando de doações. Caso alguém 
queira doar, entre em contato com 
a professora Vanda pelo whatsapp: 
(11) 99292-2982

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.

AMIGOS QUE SE UNIRAM 
PARA AJUDAR OS NECESSI-
TADOS - para saber como doar li-
gue: Vivian (11) 98869-1023 ou 
Ariane (11) 95554-8858. 

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 informações: (66) 9 9680-2795 - 
Padre Luís Isidoro Molento.

PARÓQUIA SÃO DOMINGOS 
SÁVIO - está recebendo doações em 
alimentos e produtos de higiene na 
Rua Donato Luongo 196 - Vila Aurora 
- segunda e terça, quinta e sexta: das 
8 até 12 horas - 13 até 18horas - sá-
bado das 8 até às 12 horas. Para mais 
informações: (11) 2203-7998 - Padre 
Salvador Ruiz Armas.

ACADÊMICOS DO TUCURUVI 
CONTRA O CORONAVÍRUS - é 
uma campanha que está recebendo 
doações de alimentos, itens de hi-
giene pessoal e roupas. As doações 
são recebidas todas as quartas-fei-
ras, das 8 às 14 horas nos seguintes 
endereços: Avenida Mazzei, nº 772 
e Rua Manual Gaia, nº 204 - Vila 
Mazzei. Telefone para mais infor-
mações: (11) 2204-7342.

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.

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.

INSTITUTO RESGATANDO 
VIDAS - está recebendo doações em 
alimentos e produtos de higiene - 
Rua Augusto Gil, 465, Vila Dionísia 
- Para mais informações: (11) 3774-
5981 / E-mail: contato@instituto-
resgatandovidas.org.br - site: www.
institutoresgatandovidas.org.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.

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

Anuncie

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

cercado, R$ 150 mil.

97747-1827

VENDO APTO 
SANTANA

Próx. Metrô, 2 dorms, sala, 
coz, banh, lav, sacada,  

s/ garagem, R$ 300 mil
F: 97220-1537

PERDEU-SE cópia 
do RG reduzida nº 
5.867.970-4 do sr. Car-
los Alberto das Chagas 
Rosa em 21/09/2020

1. O Estádio do Morumbi com-
pletou 60 anos da partida inau-
gural, ocorrida no dia 2 de outu-
bro de 1960, quando o São Paulo 
venceu o Sporting Lisboa por 1 a 
0, com o famoso gol de Peixinho. 
O Arquivo Histórico do São Paulo 
preparou um livro especial, em 
formato eletrônico (e-book) com 
174 páginas de muita informa-
ção, curiosidades, ídolos inesque-
cíveis e fotos históricas. Esse é 
o segundo volume da série “São 
Paulo Futebol Clube - 90 Anos”: 
A Construção do Morumbi - par-
te I (1944 a 1960). 


2. Na última quarta-feira (7), o 
Corinthians recebeu o Santos na 
Arena Corinthians, pela 14ª ro-
dada do Campeonato Brasileiro, 
mesmo desfalcado o Peixe come-
çou a partida melhor do que o 
Timão, tanto que aos 10 minu-
tos o atacante Madson abriu o 
placar, em um cruzamento da es-
querda de Jean Mota e Madson 
cabeceou. Após o gol do Santos, 
o Corinthians passou a ter mais 
posse de bola e foi se reorga-
nizando no jogo. E, aos 45 mi-
nutos, o Timão empatou com o 
zagueiro Danilo Avelar, após co-
brança, Gil escorou de cabeça, o 
zagueiro santista Luan Peres ti-
rou mal e a bola foi em direção 
ao gol. Danilo Avelar subiu, di-
vidiu com João Paulo e empatou 
a partida. No segundo tempo, 
o Corinthians fez três altera-
ções Boselli, Cazares e Gustavo 
Mosquito e, consequentemen-
te o time ficou mais ofensivo, e 
aumentou a pressão em cima do 
Santos. O Peixe ficou só nos con-
tra-ataques, mas não teve altera-
ção no placar. Final Corinthians 
1 x 1 Santos.


3. O São Paulo recebeu o 

Atlético-GO no Morumbi, pela 
14ª rodada do Campeonato Bra-
sileiro. O time visitante chegou 
ousado e arriscou, e logo depois 
o Tricolor perdeu dois gols fei-
tos. O Atlético saiu jogando erra-
do e o volante Luan  tocou para o 
meia Vitor Bueno que desperdi-
çou a chance. No Rebote o meia 
Gabriel Sara mandou para fora. 
Aos 24, o atacante Brenner mar-
cou após chute de Daniel Alves. 
Porém, o atacante estava impe-
dido. Aos 46 minutos o atacan-
te Brenner aproveitou rebote 
do goleiro Kozlinski após o cru-
zamento de Gabriel Sara e em-
purrou para o gol. No segundo 
tempo, o Dragão se arriscou um 
pouco mais em busca do empa-
te, entretanto abriu espaço e o 
Tricolor soube aproveitar, tanto 
que aos 19 minutos Gabriel Sara 
carregou a bola na intermediá-
ria, ajeitou para a perna esquer-
da e soltou a bomba. São Paulo 
ampliou o placar. Minutos de-
pois o Atlético-GO tentou dimi-
nuir, mas parou no goleiro Volpi. 
Aos 25, o volante Tchê Tchê to-
cou para Gabriel Sara, que in-
vadiu a área, cruzou rasteiro e 
Brenner marcou novamente. O 
time visitante não desistiu de 
tentar reagir e partiu para cima 
do São Paulo, mas parou em 
Tiago Volpi.


4. O Palmeiras foi até o Estádio 
Nilton Santos, o Engenhão, 
no Rio de Janeiro, enfrentar o 
Bo tafogo, pela 14ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. O pri-
meiro tempo foi morno, sem 
grandes emoções, houve um lan-
ce do VAR onde o zagueiro Luan 
lançou para Rony na área, que se 
chocou com Victor Luis e caiu. O 
Árbitro não marcou, mas o lan-
ce foi analisado pelo VAR, e após 

análise do VAR, a partida seguiu 
sem penalidade, mas nos minutos 
finais do primeiro tempo, o time 
Alvinegro foi pra cima. No segun-
do tempo o lateral Kevin cruzou 
rasteiro pela direita e o atacan-
te Pedro Raul só mandou para 
as redes. Botafogo saiu na fren-
te. Minutos depois o volante Caio 
Alexandre, aproveitou o rebote 
de Jailson e marcou o gol, mas o 
gol só foi validado após a análise 
do VAR. Após os gols o Palmeiras 
cresceu no jogo e, aos 31 minutos 
o meia Gustavo Scarpa faz cru-
zamento pela esquerda e o ata-
cante Wesley desviou, e o ata-
cante Willian mandou para as 
redes. Aos 36, outro lance foi 
analisado pelo VAR, Willian foi 
lançado na frente, caiu em lan-
ce com Cavalieri e a arbitra-
gem marca pênalti. Entretanto 
o bandeirinha sinalizou impedi-
mento. Lance foi analisado pelo 
VAR. o Botafogo estava há 10 jo-
gos sem vencer e deu fim a in-
vencibilidade do Palmeiras no 
Campeonato Brasileiro. Botafogo 
2 a 1 Palmeiras.


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.

Foto: Rubens Chiri 

Brenner autor de dois gols na vitória 
do São Paulo contra o Atlético-GO

“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.

15ª rodada
Campeonato Brasileiro 2020

 Dia Hora Equipes L o c a l

10/10 17h Vasco x Flamengo São Januário
10/10 19h Palmeiras x São Paulo Allianz Parque
10/10 19h Coritiba x Fortaleza Couto Pereira
10/10 21h Atlético-MG x Goiás Mineirão
11/10 16h Fluminense x Bahia Maracanã
11/10 16h Santos x Grêmio Vila Belmiro
11/10 18h15 Sport x Botafogo Ilha do Retiro
11/10 18h15 Atlético-GO x Bragantino Olímpico
11/10 20h30 Internacional x Athletico-PR Beira-Rio
11/10 20h30 Ceará x Corinthians Castelão

ALUGA-SE APTO
PEGADO FACULDADE
3 dorms c/quarto opcional 

c/ armários, dep. empr., 
salão festas, pisc., gar., Rua 

Voluntários da Pátria, 2.570. 
Tratar com proprietário.
Tel: 4412-4721

97121-3775
97619-2420

SENHORES LEITORES 
Atenção antes de contratar um serviço!

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

Jardim Japão comemora 82 anos 
de história na próxima terça-feira

Jardim Japão comemora 82  
anos de história na próxima terça-
feira (13). Essa data corresponde 
às primeiras escrituras lavradas 
em cartórios de registros de imó-
veis no ano de 1938. Pertencente 
ao distrito de Vila Maria, Jardim 
Japão tem entre seus aspectos 
positivos extensas áreas verdes 
como: Parque Oyeno e Parque 
Mikado. Com fácil acesso a impor-
tantes rodovias como: Via Dutra, 
Fernão Dias e Ayrton Senna, o 
bairro também tem uma ampla 
rede de linhas de ônibus.

Ao circular pelo bairro, obser-
va-se grande quanti dade de no-
mes de praças e ruas de origem 
oriental como: Kobe, Horoshima, 
Nagasaski, Cerejeiras e Osaka. 
Diferente do que se pode pen-
sar inicialmente, essa referência 
não se deve a um reduto de imi-
grantes, mas uma homenagem ao 
Japão. 

Com tantas áreas verdes, uma 
de suas principais demandas, re-
fere-se à conservação e limpeza 

desses espaços, muitas vezes com 
poucos, ou nenhum equipamen-
to para uso público. Essa preocu-
pação também refere-se ao Clube 
Municipal Thomas Mazzoni, 
um dos maiores da cidade. Em 

sua área há também o Hospital 
Vereador Storopoli, mais conheci-
do como “Hospital Vermelhinho”, 
que é um dos princpais equipa-
mentos de saúde municipais da 
Zona Norte.

Foto: AGZN

Extensas áreas verdes estão entre os principais 
pontos positivos do Jardim Japão

+ 2 vgs de gar. cobertas e fixas, d.e. c/ banh., 2 piscinas, ót. local. Cond. baixo. Troca por 
apto, terr./casa de menor valor, pode ser na praia. R$ 410 mil. F: 96434-1097 / 3596-3434

Apto Av. SAntA InêS - 2 dormS

Dia dos Professores tem origem em 
Decreto Imperial pela Educação
Pedro I, Imperador do Brasil 

baixou um Decreto Imperial 
que criou o Ensino Elementar 
no Brasil, no dia 15 de outu-
bro de 1827 (dia consagrado 
à Educadora Santa Teresa de 
Ávila), pelo decreto, “todas as 
cidades, vilas e lugarejos tives-
sem suas escolas de primeiras 
letras”. Esse decreto falava ba-
sicamente da descentralização 
do ensino, do salário dos profes-
sores, das matérias básicas que 
todos os alunos deveriam apren-
der e, até sobre como os profes-
sores deveriam ser contratados.

A primeira contribuição da Lei 
de 15 de outubro de 1827 foi a de 
determinar, no seu artigo 1º, que 
as Escolas de Primeiras Letras 
(hoje, Ensino Fundamental) de-
veriam ensinar para os meninos, 
a leitura, a escrita, as quatro ope-
rações de cálculo e as noções mais 
gerais de geometria prática. Às 
meninas, sem qualquer embasa-
mento pedagógico, estavam ex-
cluídas das noções de geometria. 
Aprenderiam, sim, as prendas 
(costurar, bordar, cozinhar, etc.) 
para a economia doméstica.

Em 1947, 127 anos depois 
do decreto, um professor paulis-
ta, Salomão Becker, teve a ideia 
de criar nessa data, um dia de 
confraternização em homena-
gem aos professores e também 
em razão da necessidade de uma 
pausa no segundo semestre, até 

então muito sobrecarregado de 
aulas.

Posteriormente, em 1963, a 
data foi oficializada pelo Decreto 
Federal nº 52.682, que, em seu 
art. 3º, diz que “para comemo-
rar condignamente o Dia do 
Professor, os estabelecimentos 
de ensino farão promover soleni-
dades, em que se enalteça a fun-
ção do mestre na sociedade mo-
derna, fazendo delas participar 
os alunos e as famílias”. O res-
ponsável por aprovar esse decre-
to foi o presidente João Goulart.

“Professor 
é guia.
é às vezes conselheiro e amigo.

é quem incentiva a gente a pen-
sar antes de falar. 
é quem precisa da paciência 
para se manter num país que 
tanto desvaloriza o seu saber.
é o melhor amigo da Educação
é um dos pilares de uma boa 
sociedade.
é quem canta até funk pra gente 
entender a matéria. 
é quem sabe que não sabe tudo
é aquilo que tem em comum o 
engenheiro, o médico, o advoga-
do, o músico e o escritor
e não à toa é o sinônimo de 
mestre.
é quem pode mudar o mundo.”

João Doederlein

Foto: Shubham Sharan on Unsplash

Heróis de verdade não vestem capas eles ensinam, Feliz Dia dos Professores!

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte


