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- Imóveis

Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque
Villa-Lobos passam a oferecer acervo digital
Fotos: Divulgação

O vocalista da banda Roupa
Nova Paulo César Santos, o
PAULINHO, 68 anos, morreu
na última segunda-feira (14).
O cantor estava internado na
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) do Hospital Copa D’or,
na Zona Sul do Rio, onde fazia
tratamento para se recuperar
de complicações da Covid-19.
Em mensagem enviada ao G1,
a assessoria do Roupa Nova informou que o artista “já não
estava mais infectado [com
Coronavírus], porém, em decorrência do vírus, outros fatores complicaram”. Ele foi diagnosticado com Coronavírus
enquanto se recuperava de
um transplante de medula óssea que havia feito em setembro para tratar um linfoma - no
procedimento. Entretanto, em
novembro, ele precisou ser novamente internado, desta vez
com Covid-19. Paulinho deixa
dois filhos: Pepê, baterista da
banda Jamz, revelada no programa SuperStar (TV Globo), e
a cantora Twigg.

CONSEG CASA VERDE/SAN
TANA - informa que não está realizando reuniões presenciais com a
comunidade desde março de 2020, devido aos riscos inerentes à Covid-19.
Porém, seu presidente Vicente D’Er
rico Netto e sua diretoria continuam a disposição de demandas que
se façam necessárias, tanto junto as
Polícias Civil e Militar, como em relação as demais autoridade regionais.
Para entrar em contato basta acessar
http://www.ssp.sp.gov.br/conseg/ ou ligar para a coordenadoria dos Consegs
pelo tel: (11) 3291-6869/ 6598.
PROJETO DUNAMIS - projeto
oferece curso de Teologia a pessoas de baixa renda. Fé, religião, razão, ética, história, escrituras, filosofias. Estas disciplinas fazem parte
da grade curricular dos cursos de
Teologia. A formação, de nível superior, permite que o profissional
trabalhe junto às comunidades, espaços religiosos e acadêmicos, professando e pondo em prática a sua
fé. E realizar esta formação é o desejo de muitos evangélicos no Brasil.
Mais informações sobre o Projeto
Dunamis e sobre esta nova formação teológica estão disponíveis no
site http://eadbiblico.com.br/.
AQUECENDO VIDAS - o grupo
também monta cestas básicas de
alimentos e higiene para atender algumas famílias, e estão arrecadando
alimentos, itens de higiene e roupas.
Por semana há a divulgação do cardápio da semana em uma página nas
redes sociais. Quem quiser ajudar o
projeto e doar basta entrar em contato com a Thais (11) 96255-7401 e
a Rafaela (11) 98759-3648 ou pelo
Instagram do projeto Aquecendo
Vidas @aquecendovidasguarulhos.
INICIATIVA ELA - ações com mulheres para desenvolver o potencial
e ajudar a encontrar sua luz própria de prosperidade, encontros solidários com mulheres abusadas, depressão e agressão domiciliar 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 mensagem no número: (11) 96945-4972- Géssica Santos.
MEIA SOLIDÁRIA - está entregando roupas, lanches, para moradores em situação de rua, e nos contou que está precisando de meias.
Caso queira ajudar a doar, ligue ou
mande mensagem: (11) 96945-4972
- Géssica Santos.
AQUECENDO COM AMOR - surgiu logo que começou o isolamento

- 17h (YouTube) - Sunday Live
com DJ Marcio Fernandes 12hs (YouTube)

Na última sexta-feira (11), o
cantor UBIRANY Félix do
Nascimento, 80 anos, do grupo Fundo de Quintal, morreu
de Covid-19, em um hospital do
Rio de Janeiro. Ele estava internado há mais de uma semana na
Casa São Bernardo, na Barra da
Tijuca, na Zona Oeste da cidade.
Chegou a ter uma breve melhora no quadro clínico, mas não resistiu. O sambista foi o responsável por introduzir o repique de
mão no mundo do Samba, instrumento que deu identificação
ao Fundo de Quintal. O cantor
também foi um dos fundadores
do grupo na década de 1970.
Lives do dia 18/12 (sexta-feira)
Dona Jandira e Grupo Deixa
Falar - 20h (YouTube) - Noitada
Live com DJ Marcio Fernandes
- 19h (YouTube)
Lives do dia 19/12 (sábado)
Energia Pra Cantar (Jota Quest,
Melim e Nando Reis) - 17h
(YouTube) - Vai Ter Natal do
Caetano Veloso - 21h (YouTube)
Lives do dia 20/12 (domingo)
Energia Pra Cantar (Mart’nália,
Xande de Pilares e Mumuzinho)

social, e os integrantes do projeto
moram no bairro Jardim Cachoeira
e iniciaram ações com entrega de
marmita para moradores em situação de rua. No começo eram 40 marmitex, 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 geralmente acontecem próximo à estação do
Metrô Tietê, na Zona Norte de São
Paulo. O projeto está recebendo doações de alimentos não-perecíveis,
produtos de higiene e limpeza - Para
mais informações: (11) 99219-8928 Luana Mila
CENTRO DE REFERÊNCIA DO
IDOSO DA ZONA NORTE - oferece lives diárias com exercícios,
aulas de Ginástica, Lian Gong e
Relaxamento para idosos! Inscrevase no nosso canal: https://www.youtube.com/c/CriNortesp
ONG BONEQUEIRAS DO ABC
- precisam de doação, não foi colocado um ponto fixo por conta da
pandemia. Plumante (fibra siliconada) urgente, Tecido de algodão
(tricilone), Lãs, Linhas Agulhas,
Alfinetes, Fitas (principalmente número zero), Bordado inglês, Rendas,
Passamanarias. Contatos: Vicediretora Vanda Rosa/Escola Eunice
Terezinha (11) 99292-2982 e ou
Responsáveis - ONG Bonequeiras do
ABC Sônia (11) 98169-7473 Márcia
(11) 99934-9465 - Precisamos urgente desse material.
DOAÇÕES DE FRALDAS - a professora Vanda está recebendo doações de alimentos e produtos de
higiene pessoal, recentemente ela
recebeu um pedido de doações de
fraldas, tanto para criança quanto 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-perecíveis, produtos de higiene e limpeza Para mais informações: (11) 992198928 - Luana Mila.
AMIGOS QUE SE UNIRAM
PARA AJUDAR OS NECES
SITADOS - para saber como doar
ligue: Vivian (11) 98869-1023 ou
Ariane (11) 95554-8858.
PARÓQUIA NOSSA SENHORA
DA PIEDADE / COMUNIDADE
SANTA CRUZ - localizada na

O Música na Band apresenta um show ao vivo do cantor
TOQUINHO nesta sexta-feira
(18), direto dos estúdios da emissora, em São Paulo. No repertório estarão canções que marcaram a carreira do compositor.
Nascido em São Paulo em julho
de 1946, Antonio Pecci Filho começou a se interessar por música ainda na infância, ouvindo os
discos que seu pai comprava. Na
época, era chamado pela mãe de
“meu toquinho de gente”, apelido que mais tarde virou seu nome
artístico. Aos 14 anos, passou a
ter aulas de violão com Paulinho
Nogueira, considerado seu grande mestre. Dono de um talento
inquestionável, Toquinho se consolidou no cenário musical tornando-se um dos maiores artistas
do Brasil. Entre seus singles de
sucesso estão ainda “Aquarela”,
“Onde Anda Você”, “Tarde em
Itapoã” e “O Caderno”. Parte
de sua obra também abrange
o universo infantil. Música na
Band vai ao ar nesta sexta-feira,
às 22h45, na tela da Band, com
apresentação de Larissa Erthal.
O público também pode acompanhar a transmissão pela Band
FM e pelo YouTube da rádio.

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 18
horas - sábado das 8 até às 12 horas.
Para mais informações: (11) 22037998 - Padre Salvador Ruiz Armas.
PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO
- localizada na Rua Imbiras, 220 Vila Mazzei - recebe doações em alimentos e produtos de higiene - terça a sexta: das 8 às 12h - 13 às 18h
- Sábado: das 8 às 12h - 13 às 17h.
Para mais informações: (11) 22036205 - Padre Maykom Sammuel
Alves Florêncio.
PARCERIA
ENTRE
SHOP
PINGS PARA A REDUÇÃO DOS
IMPACTOS CAUSADOS PELA
COVID-19 - O Shopping Metrô
Tucuruvi está engajado em ajudar
a zona norte neste período desafiador de pandemia. O shopping center
une forças a outras instituições com
o objetivo de diminuir os impactos
causados pelo novo Coronavírus, alcançando o maior número de pessoas. O empreendimento apoia o
Movimento #2em2, com a doação
de testes de Covid-19 para hospitais públicos e realização de exames
em um espaço especial montado no
Piso G1, além de arrecadar alimentos não perecíveis, roupas e máscaras de pano com a campanha Juntos
pela ZN. A Juntos pela ZN, realizada em parceria com o Shopping
Center Norte, segue arrecadando
alimentos não perecíveis e roupas
e o Shopping Metrô Tucuruvi também doou 2 mil máscaras de pano
para as comunidades locais e outras
300 para hospitais públicos. A campanha continua! Para fazer uma
contribuição, basta acessar o site
https://zncontraocovid.com.br/. A
página também registra o valor que
está sendo arrecadado, as ações realizadas e as comunidades que estão
sendo beneficiadas.

Sócios das Bibliotecas de
São Paulo, situada no Parque
da Juventude e, da Biblioteca
Parque Villa Lobos passam a
contar com a Biblioteca Digital,
um projeto-piloto que reúne centenas de títulos em formato digital para as pessoas poderem usufruir quando e onde quiserem.
A plataforma pode ser acessada pelos sites da Biblioteca
de São Paulo e da Biblioteca
Parque Villa-Lobos, instituições da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do Estado
de São Paulo, geridas pela Orga
nização Social SP Leituras.
O acesso gratuito é oferecido aos sócios das bibliotecas
ou a quem quiser se associar.
Basta acessar spleituras.odilo.
us, inserir o número de matrícula e senha ou então baixar o

No dia 24 de dezembro, às
11 horas, na véspera do Natal,
haverá entrega de minipanetones e brinquedos para crianças da região. A entrega será
na Sede do C.AM., que está localizada na Rua Pedro Osório

1. A Cidade de São Paulo está
oficialmente confirmada como
uma das sedes do Campeonato
Mundial de Fórmula 1 da FIA até
2025. Na próxima temporada, a
corrida ocorrerá no dia 14 de novembro de 2021. O GP do Brasil
passa a se chamar Fórmula 1
Grande Prêmio de São Paulo.

2. Na última quarta-feira (16), o
Santos recebeu o Grêmio, na Vila
Belmiro, pelas quartas de final da
Taça Libertadores da América. O
Santos começou com tudo e, aos
11 segundos abriu o placar com
o atacante Kaio Jorge. O Grêmio
buscou o empate, mas aos 15
minutos abriu espaço e o Peixe
marcou o segundo com o atacante Marinho, antes do intervalo
a partida deu uma esfriada. Aos
8 minutos do segundo tempo, o
atacante Kaio Jorge marcou novamente e garantiu a classificação santista. O Grêmio arriscou
no ataque, o Peixe se fechou, o
Tricolor Gaúcho diminuiu o placar aos 35 com meia Thaciano, de
cabeça. E, aos 38 minutos o meia
Laércio fechou o placar santista.
Santos goleou o Grêmio por 4 a 1
e está classificado para a semifinal da Libertadores.

3. O São Paulo recebeu o AtléticoMG na última quarta-feira
(16), no estádio do Morumbi,
pela 26ª rodada do Campeonato
Brasileiro. O jogo foi disputado
entre Tricolor e o Galo, entretanto os donos da casa levaram mais
perigo ao gol de Everson. Aos 24
minutos o meia Igor Gomes abre
o placar com um chute cruzado de
fora da área. O Galo respondeu
com Keno, mas Volpi defendeu.

VENDO CASA CaraguATATUBA

ALUGO ÁGUA FRIA

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

98881-8679 / 98212-0584

Tratar: 3064-6002

Quarto, coz, s/ vaga, R$ 820,00. Dir. c/ propr.

SENHORES LEITORES Atenção antes de negociar! Não é de nossa responsabilidade
o conteúdo dos anúncios publicados nem a idoneidade dos anunciantes

aplicativo BSP Digital, disponível no Google Play e na Apple
Store. Para quem ainda não é
sócio, pode visitar os espaços de
terça a domingo, das 10 às 16
horas e aproveitar para fazer a
carteirinha.

Filho 852. O segundo evento
será um almoço de Natal para
moradores de rua, e acontecerá no dia 25 de dezembro, às
11 horas, na Praça do Jardim
Peri, Rua Peri Ronchett, s/nº.
Houve a colaboração do

A Biblioteca de São Paulo
fica na Avenida Cruzeiro do Sul,
2.630 em Santana (www.bsp.
org.br ). Já, a Biblioteca Parque
Villa-Lobos fica na Avenida
Queiroz Filho, 1.205, Alto de
Pinheiros, São Paulo (SP).

Jogadores do São Paulo comemorando gol

No segundo tempo, o Atlético-MG
tentou buscar o empate, mudou
a postura, mas não levou muito perigo ao gol do São Paulo. O
Tricolor estava administrando o
jogo, a partida ficou quente e houve uma confusão generalizada
após Allan e Tchê Tchê se estranharem. Depois da confusão, aos
29 minutos, o meia Allan foi expulso após falta dura em Daniel
Alves, o meia do Galo já tinha cartão amarelo pela discussão com
Tchê Tchê e levou o segundo e,
consequentemente o vermelho.
Administrando o jogo o Tricolor
chegou ao segundo gol aos 38 minutos com Gabriel Sara que empurrou para as redes. Aos 46 nos
acréscimos, o São Paulo ampliou
a vitória com um gol do atacante Toró, após troca de passes. O
Tricolor venceu o confronto direto
com o vice-líder Atlético-MG por
3 a 0. O São Paulo voltou a disparar na liderança do Campeonato
Brasileiro e vai a 53 pontos e volta
a abrir sete do Atlético-MG, que
tem 46. O Flamengo, com um jogo
a menos, tem 45, em terceiro.

26ª rodada
Dia

Hora

19/12 19h
19/12 19h
19/12 21h
20/12 16h
20/12 16h
20/12 18h15
20/12 20h30
21/12 20h

Hiper Center Andorinha,
com os alimentos para o almoço,
e
mini-panetones
para as crianças e, também
a colaboração de Célia Lodi,
Constante e do empresário
Watanabe.

Foto: Divulgação

Campeonato Brasileiro 2020
Equipes

Loc al

Sport x Grêmio
Internacional x Palmeiras
Coritiba x Botafogo
Vasco x Santos
Bragantino x Athletico-PR
Flamengo x Bahia
Fortaleza x Ceará
Corinthians x Goiás

Ilha do Retiro
Beira-Rio
Couto Pereira
São Januário
Nabi Abi Chedid
Maracanã
Castelão
Neo Química Arena


4. Na última segunda-feira (14)
o técnico Marcelo Veiga, de 56
anos, morreu vítima de complicações causadas pela COVID-19.
A informação foi confirmada
pela assessoria da Santa Casa
de Bragança Paulista (SP), onde
ele estava internado desde 20 de
novembro. O treinador ficou na
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) desde que deu entrada
no hospital. Marcelo trabalhava no São Bernardo. Ex-lateral
teve passagem por Santos,
Internacional, Goiás, Bahia e
Portuguesa. Marcelo Veiga se
consolidou como treinador no
interior paulista, seus principais títulos foram a Série C do
Brasileiro pelo time do Red Bull
Bragantino em 2007 e a Série
D nacional com o Botafogo de
Ribeirão Preto em 2015.

Serviço de Utilidade Pública Secr. Municipal de Esportes, 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
Cidade, Centros Desportivos
(CDM) e Depto. de Promoções
Esportivas, Lazer e Recreação;
- Secr. Estadual de Esportes,
Lazer e Turismo, Praça Antônio
Prado, 9, Centro, CEP: 01010904, 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.

TENHA UM VIVER EQUILIBRADO
CONHEÇA A FILOSOFIA DO
RACIONALISMO CRISTÃO
Rua Gabriel Piza, 313 - Metrô Santana
Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.

ENTRADA FRANCA

Serviço de pedreiro, pintor,
pisos, azulejos, telhados, encanamento e reforma em geral

Quarto, sala, coz, lavand, s/ vaga. R$ 850,00

Biblioteca de São Paulo passa a oferecer acervo digital

Centro de Apoio à Mulher realiza dois eventos
Natalinos na Zona Norte de São Paulo

SEBASTIÃO ROCHA
EMPREITEIRO

ALUGO CASA ÁGUA FRIA

Foto: AGZN

VENDO
TERRENO
Atibaia, próximo ao Frango
Assado, Chácara Estância
Brasil, 1.000m2, docto ok,
cercado, R$ 150 mil.

97747-1827

96295-6633
97118-3103

RASPAGEM
DE TACOS
O melhor acabamento da ZN

3942-3939
99735-1517

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)

e-mail: chaveirohamyr@hotmail.com

2208-2859

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

Comunicado
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 12 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

