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1. O brasileiro Eric Granado 
está confirmado no grid do 
Cam peonato Espanhol de Su
per bike em 2021. Com patro
cínio da Honda Brasil, o piloto 
paulista terá um novo desafio 
na carreira e integrará a equi
pe Team Honda Laglisse. Nesta 
temporada, o atual tetracam
peão do SuperBike Brasil vai 
acelerar a nova CBR 1000RR
R Fireblade SP, modelo que 
será lançado no mercado nacio
nal em 2021, com o qual ele já 
teve a oportunidade de correr 
no ano passado, na última eta
pa do Mundial de Superbike, em 
Estoril, Portugal.


2. Na última quartafeira (10), 
o São Paulo recebeu o Ceará 
pela 35ª rodada do Brasileirão. 
O Tricolor estava mais disposto 
ao jogo, coisa que não aconteceu 
nas partidas anteriores, criou 
quatro chances seguidas de gol
s,com Luciano, Daniel Alves, 
Igor Gomes e Pablo. Entretanto 
o goleiro Richard, do Ceará, es
tava inspirado. Aos 28 minutos 
Igor Gomes cruzou na área, e 
Luciano cabeceou na pequena 
área e Richard defendeu. No re
bote, o volante Tchê Tchê apare
ceu e marcou, mas o árbitro foi 
informado pelo VAR sobre impe
dimento do volante  no lance do 
gol. Gol anulado. A Primeira fi
nalização no gol do Ceará foi aos 
39 minutos do primeiro tempo. 
No segundo tempo, o São Paulo 
dominou os primeiros minutos, 
aos 12 o Ceará conseguiu che
gar ao gol do São Paulo. Aos 17, 
Luciano foi travado por Fabinho 
na hora do chute reclamou pê
nalti, mas o lance foi legal. 
Pouco tempo depois, o jogo ficou 
quente depois de Guto Ferreira 
ser expulso por atrapalhar re
posição de bola de Juanfran. O 
São Paulo demorou a criar mais 
chances, não estava na mesma 
intensidade do primeiro tempo 
e o Ceará não conseguiu encai
xar um contraataque. Aos 47 
minutos, o goleiro do São Paulo 
Volpi falhou e Léo Chú aprovei
tou a tentativa de drible do go
leiro sãopaulino, roubou a bola 
e mandou para a rede. E, aos 
51 minutos, Luciano empatou o 
jogo para o Tricolor. 


3. Corinthians recebeu na Neo 
Química Arena o AthleticoPR 

pela 35ª rodada do Brasileirão, 
e logo aos dois minutos do pri
meiro tempo o meia Gustavo 
Mosquito abriu o placar para o 
Timão. Aos 13 minutos, o lateral 
Abner Vinícius empatou. Aos 17 
empatou com o volante Gabriel. 
O Athletico teve mais posse de 
bola (61%) achou espaços pelas 
laterais, e aos 33 minutos o meia 
Fernando Canesin empatou: 2 x 
2. Na segunda etapa, os dois ti
mes buscavam a vitória, mas aos 
10 minutos Gustavo Mosquito, 
marcou novamente e os donos 
da casa tomaram a frente do pla
car. Aos 27, o atacante Vitinho 
empatou. Os dois times tenta
ram virar o jogo, mas continuou 
tudo igual. Final Corinthians e o 
AthleticoPR: 3 x 3.


4. Pela Supercopa do Brasil sub
17, o São Paulo enfrentou o 
Fluminense na última quarta
feira (10), na Arena Pantanal, 
em Cuiabá (MT). O São Paulo 
abriu o placar aos três minutos 
do primeiro tempo, com João 
Adriano. Aos 19, depois de uma 
cobrança de escanteio, Justen 
empatou para o Fluminense. 
Após o gol o Tricolor Carioca 
controlou a partida. Na etapa 
o São Paulo foi superior e este
ve mais perto do gol. Nos pênal
tis, vitória por vitória por 4 a 2, 
Marquinhos, Moreira, Luizinho 
e Belém os jogadores do São 
Paulo converteram suas co
branças, enquanto as cobranças 
de Lucas Felipe e Caio Amaral 
foram defendidas pelo goleiro 
Leandro. O São Paulo fechou 
a temporada com o título de 
Campeão da Supercopa Sub17. 
A Supercopa do Brasil, disputa 

entre os campeões do Brasileiro 
e da Copa do Brasil.


5. O Palmeiras estava no Catar 
para enfrentar o Al Ahly pelo 
Mundial de Clubes, no está
dio Education City, e dispu
tou o 3º lugar. O jogo começou 
tranquilo e o Verdão não foi pra 
cima, quando tentou se posicio
nar caiu na marcação adversá
ria e deu espaço para o Al Ahly.  
Os egípcios se sentiram à von
tade e avançaram em campo e 
trocaram passes mais perto do 
gol. Aos 25, o volante Felipe 
Melo perdeu a bola na frente 
da área, e o volante El Soleya 
desperdiçou a chance – chutou 
cruzado, para fora. Aos 30, o 
atacante Bwalya conseguiu gi
rar para o gol entre os zaguei
ros do Palmeiras, mas pegou 
mal na bola. O Palmeiras res
pondeu com um rebote de es
canteio, com Rony. Depois des
se lance o Palmeiras acordou 
para o jogo. Na segunda etapa o 
Palmeiras voltou mais ligado e 
atacando mais. Porém, o ritmo 
de jogo do Verdão voltou a cair. 
Aos 21, o volante El Soleya re
cebeu o cruzamento na entra
da da área e deu um voleio no 
gol. Weverton pulou para espal
mar, e o atacante Ajayi chegou 
no rebote marcando o gol. O au
xiliar marcou impedimento do 
atacante do Al Ahly. Aos 35 o 
Técnico do Palmeiras fez subs
tituições, mas não surtiu efei
to, e o jogo foi para os pênaltis. 
Rony e Luiz Adriano erraram as 
duas primeiras cobranças para 
o Palmeiras. Gustavo Scarpa e 
Gustavo Gómez acertaram as 
batidas seguintes. Os egípcios 
também erraram duas, os dois 
clubes foram para os chutes fi
nais empatados por 2 a 2. E aí 
Ajayi fez para o Al Ahly, enquan
to Felipe Melo desperdiçou. O 
Palmeiras é o primeiro sulame
ricano a não conseguir sequer 
o terceiro lugar no Mundial, e 
ficou na quarta posição, após 
derrota para o Al Ahly, e volta 
do torneio da Fifa sem ter fei
to gols no tempo regulamentar. 
Final Palmeiras 0 (2) x (3) 0 Al 
Ahly. Nos dias 28 de fevereiro e 
7 de março, o Palmeiras decide a 
Copa do Brasil contra o Grêmio.


Serviço de Utilidade Pú bli ca  
Secr. Municipal de Es portes, La
zer e Recreação, Al. Iraé, 35, V. Cle
mentino, CEP: 04075000, Pabx: 
50886400, email: 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.: 32415822.

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
Balancetes, editais, empregos, negócios, 

veículos e outros. Distribuição gratuita. 

Anuncie

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

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 20 folhas, devolvidas por fraude, to-
dos 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

ComuniCado

RASPAGEM 
DE TACOS

3942-3939 
99735-1517

O melhor acabamento da ZN

Foto: Lucas Figueiredo/CBF 

O São Paulo é Campeão da Supercopa Sub-17

“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.

36ª rodada
Campeonato Brasileiro 2020

 Dia Hora Equipes L o c a l

13/2 17h Goiás x Botafogo Serrinha
13/2 19h Santos x Coritiba Vila Belmiro
13/2 19h Atlético-MG x Bahia Mineirão 
14/2 16h Flamengo x Corinthians Maracanã
14/2 16h Vasco x Internacional São Januário        
14/2 18h15 Palmeiras x Fortaleza Allianz Parque 
14/2 18h15 Athletico-PR x Atlético-GO Arena da Baixada
14/2 20h30 Grêmio x São Paulo Arena do Grêmio 
15/2 18h Ceará x Fluminense Castelão
15/2 20h Sport x Bragantino Ilha do Retiro

A associação COTIA SEINEM RENRAKU KYOGUIKAI, 
através de sua diretoria, com sede e domicílio na Rua 
Teo doro Sampaio n° 2.534 - Cj 25 - 2º pavimento, Edifício 
Cidade Pinheiros - Pinheiros - São Paulo - Capital - CEP: 
05406-200, em atendimento ao disposto em seu Estatuto 
Social, artigo 34, capítulo V, convoca a nova diretoria, para 
participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a 
realizar-se no dia 13 de março de 2021, com a primeira 
convocação às 9:30 horas, e a segunda convocação às 
10:00 horas, em sua própria sede, com a finalidade de 
deliberarem e decidirem sobre a seguinte ordem do dia: 
1) Apresentação do relatório das atividades realizadas 
em 2020;
2) Apresentação do relatório financeiro e prestação de 
contas referente a 2020;
3) Eleição e posse da nova diretoria;
4) Outros assuntos de interesse da associação. 
Devido aos cuidados com o isolamento social provoca-
do pelo Coronavírus, pedimos aos demais associados 
que participem da assembleia via internet. Mais informa-
ções: admin@cotiaseinem.org

São Paulo, 12 de fevereiro de 2021 
Susumu Maeda - Presidente

CoTia SEinEm REnRaKu KYoGuiKai
CnPJ: 54.604.327/0001-00
EdiTaL dE ConVoCaÇÃo

VENDO APTO
SANTANA

Rua Pedro Doll, 1 dorm, 
sala, coz, banh, á. serv, 

varanda, 39m2, gar, sauna.
99218-3481

Balancetes,  
editais,  

empregos,  
negócios, veículos  

e outros. 

A Gazeta da Zona 
Norte, um jornal  

com 58 anos  
de tradição na  

Zona Norte. 

Distribuição  
gratuita. 

Anuncie

Foto: Cesar Greco

Jogadores do Palmeiras posam para foto em jogo contra a equipe 
do Al Ahly SC, partida válida pelo terceiro e quarto lugar da 

Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2020, no estádio Education City

ELETRICISTA
Instalações elétricas  

em geral
Técnico Marcelo
(11) 98674-4983
(21) 98207-6950

Fábricas de Cultura promovem 
atividades culturais on-line

As Fábricas de Cultura ofere
cem atividades virtuais e gratui
tas por meio das redes sociais. O 
lançamento do livro HÍDRICA  
palavra em estado de mergulho 
será apresentado em uma versão 
online. Por meio de uma per
formance poética, a autora Pam 
Araujo demonstrará através de 
sonorização e projeção, poemas 
que expressam sobre “ser mu
lher e carregar em si todas as 
águas que alagam o mundo”. O 
lançamento acontecerá no dia 
16 de fevereiro, terçafeira, às 
19 horas pelo IGTV (Instagram) 
das Fábricas de Cultura.

Dois artistas circenses preci
sam criar um número e utilizam 
as redes sociais para pesquisar 
movimentos e se comunicar 
com outros artistas neste pro
cesso. A Trupe Baião de 2 apre
sentará no dia 17 de fevereiro, 
quartafeira às 17 horas, o es
petáculo Pernaltas. A exibição 
será pela página do Facebook.

A atividade Por que é impor
tante falarmos sobre criar no
vas histórias e narrativas bus
ca refletir sobre a importância 
de criar novas histórias e nar
rativas para crianças negras, 
utilizando o livro Amoras, do 
Emicida, que é uma potente fer
ramenta para a construção de 
uma identidade negra com o in
tuito de nos reconhecermos e 
nos orgulharmos de quem so
mos. A atividade acontecerá no 
dia 18 de fevereiro, quintafeira, 
às 15 horas pelo YouTube .

A performance Aerial Straps 
Emoções, apresentada pelo ar
tista Helder Vilela demonstra 
técnicas circenses de força e fle
xibilidade, onde ele usa seu cor
po para fazer movimentos está
ticos e dinâmicos com fluidez e 
serenidade, de modo a passar a 
sensação de confiança e contro
le para quem assiste. No dia 18 
de fevereiro, quintafeira às 20 
horas, a performance será exibi
da no IGTV .

No mês de fevereiro a equi
pe biblioteca do Capão Redondo 

vai te levar para conhecer cul
tura sound system, que saiu da 
Jamaica trazendo muito con
teúdo para os guetos de São 
Paulo. Nessa atividade, Keidson 
Oliveira apresentará no dia 19 
de fevereiro, sextafeira às 11 ho
ras, a história e a propagação do 
Sound System pelo mundo. A ati
vidade acontecerá pelo YouTube.

Em um vídeo que abor
da os desdobramentos e desa
fios da produção de figurino em 
obras audiovisuais independen
tes, Felipe Campos apresenta a 
construção de estéticas de moda 
afrourbana na cidade de São 
Paulo. O figurino no audiovi sual 
e a moda afrourbana agênera 
será apresentado no Instagram 
no dia 19 de fevereiro, sextafei
ra, às 17 horas.

O cordelista Pedro Monteiro 
e os poetas Costa Senna e Mo
reira de Acopiara irão declamar 
cordéis no festival Lite ratura de 
cordel, tradição e contempora
neidade. A transmissão pretende 
também abordar a importância 
na formação da cultura brasilei
ra, sua presença na música, no 
teatro, no cinema e na televisão, 
os precursores, os principais te
mas e o importante momento 
pelo qual o cordel está passando. 

A atividade será transmitida pelo 
Facebook no dia 21 de fevereiro, 
domingo, às 17 horas.

A Onda Hallyu, ou Onda Co
reana em português, é uma ex
pressão usada para se referir a 
popularização da cultura sulcore
ana no mundo. O termo foi cria
do nos anos 90 por jornalistas de 
Pequim, que se surpreenderam 
com a popularidade crescente da 
cultura da Coreia do Sul na China. 
Hoje, a propagação da onda core
ana atinge o mundo todo, inclu
sive paí ses da América Latina, 
como o Brasil. Essa atividade fo
cará em um dos pontos mais po
pulares da cultura sulcoreana: os 
kdramas, ou doramas, como são 
chamadas as séries produzidas na 
Coreia do Sul. Com o intuito de 
responder à pergunta: qual a ma
gia existente por trás das produ
ções audiovi suais sulcoreanas? A 
atividade trará exemplos de do
ramas que foram (e são) fenôme
nos mundiais. A transmissão será 
pelo YouTube no dia 22 de feverei
ro, segundafeira, às 11 horas.

O filme Vaguei os livros, me 
sujei com a m... toda aborda a 
ausência estratégica de perso
nagens e autores negros no con
teúdo ensinado nas escolas, que 
podem carimbar o desgosto pela 
leitura. O filme toca também na 
história das páginas negras do 
Brasil e do planeta, nos conhe
cimentos e paisagens acesas da 
história da África e de sua litera
tura, no Hip Hop como tição em
parceirado dos livros pretos e na 
literatura das ladeiras de hoje, 
das quebradas e rodas paulista
nas, literatura de escadão. A exi
bição acontecerá no dia 25 de fe
vereiro, quintafeira, às 20 horas 
pelo YouTube .

Na oficina Pintura e Iden
tidade, o artista plástico Mi
chael Silva abordará o imaginá
rio, construindo o perfil em que, 
através da pintura e das percep
ções dos traços identitários de 
cada um, ele apresentará uma 
criação artística a respeito do 
que somos ou imaginamos ser. 
Para participar, basta acompa
nhar o Facebook das Fábricas 
de Cultura no dia 26 de feverei
ro, sextafeira, às 16 horas.

Acesse as redes da Fábrica de 
Cultura: https://www.instagram. 
com/fabricasdeculturasn/

https://www.youtube.com/channel/ 
UCSRGwG1IwHMZAi9XV
rxa2w
https: / /www.facebook.com/
fabricasdecultura

Fotos: Divulgação

Pelas redes sociais, atividades de circo, literatura, cinema, 
artes visuais e música são disponibilizadas ao público

Na oficina Pintura e Identidade, o artista plástico Michael Silva 
abordará o imaginário através de suas obras


