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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/ documentação ok. R$ 380 mil

VENDO CASA CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002

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

cercado, R$ 150 mil.

97747-1827

1. O GP de Sakhir acontece nes-
te final de semana, no Circuito 
Internacional do Bahrein. O 1º 
treino livre acontece na sexta-
feira (4) de dezembro, às 10h30, 
o 2º treino acontece também na 
sexta-feira, às 14h30, o tercei-
ro treino será no sábado (5) de 
dezembro, às 11 horas e, às 14 
horas, será o treino classificató-
rio. Para no domingo (6) acon-
tecer a corrida às 14h10. 


2. Na última terça-feira (1º) de 
dezembro, o piloto de Fórmula 
1 Lewis Hamilton está fora 
do GP de Sakhir. A escuderia 
Mercedes informou que o hep-
tacampeão mundial de Fórmula 
1 testou positivo para Covid-19 
e, já está cumprindo protoco-
lo de isolamento, portanto ele 
não participará da prova desse 
fim de semana. De acordo com 
o comunicado o piloto está bem 
e apenas segue as determina-
ções de praxe. Na quarta-feira 
(2), a Mercedes anunciou que 
George Russell será substitu-
to de Lewis Hamilton no GP de 
Sakhir.


3. Na última quarta-feira (2), 
Fortaleza e Corinthians joga-
ram na Arena Castelão, pela 
24ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. O Fortaleza foi pra 
cima do Corinthians com tudo 
e deixou o Timão em alerta. No 
final do primeiro tempo o time 
paulista foi melhorando, mas os 
donos da casa estavam inspira-
dos, entretanto o primeiro tem-
po terminou sem gols. No se-
gundo tempo, os dois times se 
arriscaram mais e, aos 12 mi-
nutos, o Corinthians reclamou 
de pênalti de Felipe em Gabriel, 
porém, após a checagem do 
VAR, o árbitro mandou o jogo 
seguir. Aos 34 minutos, Jô foi 
expulso por agressão a Felipe, 

após checagem do 
lance no VAR. O 
Fortaleza tentou 
pressionar, mas 
não teve sucesso. 
Bruno Melo foi ex-
pulso no último 
minuto por con-
ta de uma confu-
são na área. Após o 
apito final, os joga-
dores de Fortaleza 
e Corinthians se 
estranharam no 
túnel para os ves-
tiários. Final 
For taleza 0 x 0 
Corinthians.


4. O Palmeiras re-
cebeu o Delfín no 
jogo de volta pelas 
oitavas de final da 
Taça Libertadores 
da América. Mes-
mo com uma boa 
vantagem o Verdão 
partiu pra cima do 
Delfín e criou boas 
chances de gol. O 
primeiro gol do 
Palmeiras saiu aos 
28 minutos com o 
lateral Patrick de 
Paula. Gustavo Scarpa foi subs-
tituído por Alan Empereur de-
pois de se sentir mal por conta 
de uma pancada na cabeça. No 
fim do primeiro tempo, Patrick 
de Paula sentiu a coxa direita 
em uma arrancada para o ata-
que e também foi substituí-
do. Aos três minutos do segun-
do tempo, o meia Gabriel Veron 
marcou o segundo do Palmeiras, 
aos seis, Veron cruzou, e Willian 
mandou para as redes. Aos 14 
minutos, Veiga levantou a bola 
para a área, e o garoto Gabriel 
Veron pegou de primeira e mar-
cou novamente. O Delfín ten-
tou fazer o gol de honra. Com 

o resultado bem folgado o 
Palmeiras tirou o pé do acele-
rador e passou a administrar o 
resultado do jogo, e mesmo as-
sim marcou o quinto gol, aos 48 
com o volante Danilo. No jogo 
de ida o Verdão venceu por 3 a 
1, no Equador, e na última quar-
ta-feira (2), goleou o Delfín por 
5 a 0, no Allianz Parque (8 a 1 
no placar agregado). Nas quar-
tas de final o Palmeiras enfren-
tará o Libertad, do Paraguai.


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: Cesar Greco

O jogador Gabriel Veron comemorando 
o gol marcado no jogo contra o Delfín

“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.

24ª rodada
Campeonato Brasileiro 2020

 Dia Hora Equipes L o c a l

5/12 17h Botafogo x Flamengo Engenhão
5/12 17h  Santos x Palmeiras Vila Belmiro 
5/12 19h Fluminense x Athletico-PR Maracanã 
5/12 19h Bahia x Ceará Itaipava Arena Fonte Nova
5/12 21h Coritiba x Bragantino Couto Pereira 
6/12 16h São Paulo x Sport Morumbi 
6/12 16h Grêmio x Vasco Arena do Grêmio
6/12 18h15  Atlético-MG x Internacional Mineirão
7/12 20h15  Atlético-GO x Goiás Antônio Accioly

3 Dorms (1 ste), sacada, lazer 
total, 2 vagas. R$ 400 mil. 
Aceito Financ. Creci 65292

APTO ÁguA FRIA

Tel: 97766-1845
96350-6263

Comunicamos à praça que foi extraviado 
da Empresa Jornalística Zona Norte Ltda,  
2 talões de cheques nº 5541 à 5560, e do 
5561 à 5580, 40 folhas, do Banco Bradesco 
- Agência 91, o banco enviou através do 
correio mas a empresa não recebeu, foram 
usadas 7 folhas, devolvidas por fraude, todos 
sustados em 19/10/2020 e reiterado dia 
9/11/2020, conforme Boletim de Ocorrência 
registrado nº 1703757/2020, dia 10/11/2020.

Empresa Jornalística Zona Norte Ltda

ComuniCadoRASPAGEM 
DE TACOS

3942-3939 
99735-1517

O melhor acabamento da ZN

SENHORES LEITORES
Atenção antes de negociar  

ou contratar um serviço! Não  
é de nossa responsabilidade  

o conteúdo dos anúncios 
publicados nem a idoneidade 

dos anunciantes

DIARISTA 
(OFEREçO-ME)
Faço limpeza em casas, aptos, co-
mércios em geral em SP e possuo 

referência. Contato via Whats
11 95712-3774 Ana Paula

ALugA-SE 
SANTA TEREzINHA
Apto 90m2, 2 dorm, sala, lavabo, 

wc, cozinha, área de serviço.
Tel. 2977-6668 / 2977-6722

WhatsApp: 9.8259-1473

Tr. 3865-4119

SANTANA - LojA
Alugo loja com 65m2,  

2 banhs, 3 portas de aço, a 
50m da Rua Vo lun tários 
da Pátria, alt. nº 1.601  
R$ 1.500,00. C/ propr.

SOBRADO
JD. TREMEMBÉ
2 Dorms, 1 vaga , quintal c/ 

churrasq. e dep. empr., Lindo, 
R$ 350 mil. Tenho fotos.

Tel: 97766-1845 / 96350-6263

Tr. 98382-0302

PERDIZES
Alugo apto com 60m2 
frente, 2 dorms, sendo 

1(ste), 1 vg. Ótimo prédio.  
R. Caraíbas, 571 - apt.62.  

Aluguel R$ 2.200. C/ prop.

Nesta sexta-feira (4), o Música 
na Band apresenta um show 
ao vivo do cantor MAURÍCIO 
MANIERI, direto dos estúdios 
da emissora, em São Paulo. No 
repertório estarão canções que 
marcaram a carreira do artista. 
Ao longo da carreira, Manieri 
atuou no mercado publicitá-
rio dando voz a dezenas de jin-
gles e trabalhou como tecladista 
de artistas nacionais e inter-
nacionais, como: Culture Beat, 
Alexia, Double You, Undercover, 
Nick French, Taleesa e Patrícia 
Marx. Em 2020, o cantor lançou 
o DVD Classics, gravado em no-
vembro de 2019 para celebrar 
mais de duas décadas de carrei-
ra. No trabalho, ele divide os vo-
cais com Chitãozinho & Xororó, 
Daniel, Alexandre Pires, Jon 
Secada, Gilbert e Ivete Sangalo. 
Música na Band vai ao ar nes-
ta sexta-feira, às 22h45, na tela 
da Band, com apresentação de 
Larissa Erthal. O público tam-
bém pode acompanhar a trans-
missão pela Band FM.

A atriz MARIETA SEVERO, 
74 anos, foi diagnosticada com 

Covid-19. De acordo com a as-
sessoria de imprensa da artis-
ta, ela está se tratando em casa. 
Marieta, que é do grupo de ris-
co, teve sintomas leves, como 
mal estar, cansaço e um pouco 
de febre no início da doença.

A atriz NICETTE BRUNO, 
87 anos, teve uma piora em seu 
quadro clínico de Covid-19 e 
foi preciso ser entubada. Beth 
Goulart, filha de Nicette, foi 
quem deu as informações em 
um vídeo publicado nas redes 
sociais. Nicette foi internada em 
um hospital do Rio, no domingo 
(29) de novembro, após ser diag-
nosticada com Coronavírus.

Na última quarta-feira (2), o 
humorista Luiz Carlos Ribeiro, 

66 anos, conhecido como 
RODELA, morreu em São 
Paulo. Ele estava internado no 
Hospital Geral de Guarulhos há 
duas semanas. A informação foi 
confirmada pela assessoria de 
imprensa do SBT. Luiz Carlos 
Ribeiro era artista de rua de São 
Paulo, e era conhecido pela ha-
bilidade de fazer inúmeras ca-
retas. Ele ganhou fama na TV 
ao participar de programas de 
auditório.

Na última quarta-feira (2), o DJ 
ALOK informou que testou po-
sitivo para Covid-19 e garante 
que está tudo bem. Em partici-
pação em um programa de tele-
visão o DJ disse: “Toda sema-
na eu e minha equipe fazemos 
testes de Covid. Diferente dos 
últimos resultados, o meu deu 
positivo. Eu estou bem, pratica-
mente sem sintomas. Mas pre-
ciso ter responsabilidade e me 
manter isolado.” Alok e a mu-
lher, Romana Novais, estão à 
espera do segundo bebê, e eles 
estão tomando todos os cuida-
dos possíveis. O DJ estava com 
uma live programada para o 
dia 5 de dezembro e teve que 
mudar os planos por causa do 
Coronavírus. A nova data do 
show virtual será dia 19 deste 
mês, o show terá transmissão 
simultânea nos canais de TV 
aberta e por assinatura. 

Fotos: Divulgação

CASA TÉRREA
IMIRIM

3 dormitórios, 2 wcs, 
sala, cozinha, s.f, quintal, 

1 vaga. R$ 325 mil
Tel: 95001-6414 Pinheiro

Adoção de animais adultos também pode ser vantajosa
Em outubro de 2009, o cão 

Casquinha chegou à Coor de-
nadoria da Saúde e Proteção do 
Animal Doméstico (COSAP) e já 
são mais de dez anos esperando 
por um lar onde possa ser um fi-
lho único muito amado, onde rece-
ba muito carinho. Com aproxima-
damente 11 anos de idade e porte 
grande (30 kg), ele ainda não per-
deu as esperanças de encontrar 
uma família. Tem um olhar mei-
go e curioso, também é bastante 
observador. Gosta de caminhar e 
cheirar tudo o que encontra. 

Assim como Casquinha e 
dos outros 200 bichinhos que 
aguardam por um lar na COSAP. 
Apesar de, a maioria das famílias 
que procuram a Cosap terem pre-
ferência pelos filhotes, a coorde-
nadora da COSAP, Analy Xavier, 
afirma que são muitas as vanta-
gens de adotar um animal adulto.

“A gente já sabe o tamanho 
que ele vai ficar. É diferente de se 
adotar um bebezinho fofo, pela 
empolgação, e ele cresce mui-
to. Não tem como controlar isso. 
Além disso você já conhece o tem-
peramento, já sabe exatamente 
como ele é, isso para a adoção é 
muito importante, para que seja 
compatível o perfil do adotante 
com o perfil do animal”, explica.

Os animais adultos também 
fazem menos bagunça, destroem 
menos objetos, e são mais resisten-
tes às doenças. “Fora a vantagem 
de você dar uma nova oportunida-
de para um animal que é negado e 
rejeitado, por já ser adulto. A for-
ma como eles nos dá amor é tão 
gratificante, que eu diria que os 
adultos, e especialmente os mais 
velhos, são mais resilientes. É per-
ceptível a retribuição e a gratidão 
que eles demonstram quando têm 

uma oportunidade com uma nova 
família”, disse Analy.

Vantagens de adotar um ani-
mal adulto:

•Já cresceu e sabemos o tama-
nho que ele vai ficar;
•Já se conhece o temperamento;
•Menos bagunça/destruição de 
objetos;
•São mais resistentes às doenças.
•Guarda Responsável.

Quando uma pessoa opta pela 
adoção de um cão ou gato, conscien-
te de que será o responsável pelo 
animal em todas as etapas de sua 
vida, promovendo a guarda respon-
sável, que é o conjunto de regras bá-
sicas que deve ser seguido pela fa-
mília que decide ter um animal de 
estimação, a fim de garantir a saúde 
física e mental, a segurança e o bem 
estar do novo membro da família. 
Isso inclui alimentação adequada, 
água, higiene, vacinação, evitar fu-
gas, cuidados médico-veterinários, 
atenção e muito carinho.

Como iniciar o processo 
de adoção

O processo para adotar o 
Casquinha e outros amigos conti-
nua na cidade. Por causa da pan-
demia por Covid-19 (doença pro-
vocada pelo novo coronavírus), a 
visitação dos animais do Centro 
Municipal de Adoção de Cães e 
Gatos foi suspensa. No entanto, 
a COSAP se adaptou para o pe-
ríodo de isolamento social.

Mais de 200 animais (entre 
cães, gatos, cavalos e porcos) 
ainda esperam por uma família, 
muitos deles como o Casquinha, 
há mais de dez anos. O processo 
de adoção é simples:

O primeiro passo é bus-
car o serviço “Adotar cães e ga-
tos” no menu do Portal SP156 
(https://sp156.prefeitura.sp.gov. 
br/portal/servicos/informacao? 
servico=3676).

Adoção

Ao adotar é dada uma chan-
ce de recomeço ao animal esco-
lhido. É trazer luz a uma vida 
que se apaga a cada dia. Além 
disso, há filas de espera na DVZ 
para remoção de animais em 
vias públicas ou remoção por 
determinação judicial (casos 
de acumuladores, maus tratos, 
etc.); e novas entradas só são 
possíveis à medida que os ani-
mais alojados sejam adotados.

Todos os animais são cas-
trados, vacinados, vermifuga-
dos, identificados por micro-
chip e possuem Registro Geral 
do Animal (RGA), conforme Lei 
Municipal nº 13.131/01. http://
www.capital.sp.gov.br/noticia/
adote-cao-casquinha-aguarda
-por-uma-familia-ha-mais-de-
10-anos

Foto: Divulgação

Centro Municipal de Adoção de 
Cães e Gatos, na Zona Norte, 
abriga mais de 200 animais

Associação Amigos do Mirante do Jd. São Paulo 
arrecada cestas básicas para famílias carentes

A Associação Amigos do 
Mirante do Jardim São Paulo, 
presidida por Alba Medardoni, 
está promovendo uma campa-
nha natalina na qual arreca-
da cestas básicas ou itens para 
a montagem de cestas a serem 
entregues para famílias caren-
tes da Zona Norte. Essa ação 
conta com o apoio da Casa 
de Dança Carlinhos de Jesus 
(Avenida Luiz Dumont Villares, 
1.945) que funciona como um 
posto de entrega das doações e 
do Hortifruti Fartura (Avenida 
Ataliba Leonel, 3.433) que mon-
tou cestas básicas com um valor 
acessível somente para a cam-
panha da AAMJSP. 

Para aqueles que prefe-
rem montar as cestas básicas, 
a Associação sugere a inclu-
são dos seguintes itens: 5kgs 
Arroz, 1 kg de feijão, 2 paco-
tes de mararrão espaguete, 2 
extratos de tomate, sardinha, 
1 kg de ferinha de trigo, 1 kg 
de café, 1 kg de sal cisne e 1 kg 
de açúcar. Quem optar em ad-
quirir as cestas já montadas 
no Hortifruti Fartura não pre-
cisa se preocupar com a entre-
ga que será providenciada pelo 

próprio estabelecimento. Nesse 
caso, deve procurar das 7 às 14 
horas por Rafaela e das 14 às 21 
horas por Aline. Já aqueles que 
montarem por sua conta a ces-
ta, devem providenciar a entre-
ga nos seguintes endereços: das 
10 às 16 horas na Rua Capitão 

Rabelo, 162 no Jardim São 
Paulo; das 16 às 22 horas na 
Avenida Luiz Dumont Villares, 
1.945 no 1º andar. As doações 
serão encaminhadas para famí-
lias já cadastradas do Jardim 
Corisco, bairro bastante caren-
te da Zona Norte. 

Foto: Divulgação

Durante a pandemia do novo Coronavírus, a Associação Amigos do 
Mirante do Jardim São Paulo priorizou a arrecadação de cestas básicas 

para a regiões carentes da Zona Norte


