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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

SENHORES LEITORES - Atenção antes de contratar um serviço!
Não é de nossa responsabilidade o conteúdo dos anúncios  

publicados nem a idoneidade dos anunciantes

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

cercado, R$ 150 mil.

97747-1827

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 - Agên-
cia 91, o banco enviou através do correio mas 
a empresa não recebeu, foram usadas 21 fo-
lhas devolvidas por fraude, (restaram 19 folhas) 
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

ComuniCado

RASPAGEM 
DE TACOS

3942-3939 
99735-1517

O melhor acabamento da ZN

SENHORES LEITORES Atenção antes de negociar! 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 58 anos de 

tradição na  
Zona Norte. 

Distribuição  
gratuita. 

Anuncie

ONG GERANDO FALCÕES 
- o Desafio Solidário, uma parce-
ria do Grupo DPSP com a ONG Ge-
rando Falcões em prol da campanha 
#CoronanoParedão, está se aproxi-
mando da sua reta final. A compa-
nhia já destinou R$ 500 mil para a 
campanha e promove, desde o dia 12 
de maio, uma corrente do bem com a 
meta de dobrar o valor inicial doado, 
contribuindo com o valor final de R$ 
1 milhão. O prazo termina no dia 11 
de junho e as doações podem ser fei-
tas no site https://gerandofalcoes.com/ 
grupodpsp. O montante será reverti-
do em cestas básicas digitais, por meio 
de um cartão-alimentação, às famílias 
em situação de vulnerabilidade.

FEIRA PARA ADOÇÃO DE CÃES 
E GATOS - em parceria com a ONG 
OXY Proteção Animal, o Cantareira 
Norte Shopping prepara a retoma-
da presencial da sua tradicional fei-
ra de adoção de pets. O evento será 
no último sábado do mês de maio, dia 
29, das 11 às 15 horas, no piso tér-
reo - próximo da Moura Multimarcas. 
Antes da adoção, os animais passam 
por exames médicos, são castrados e 
vacinados. E para adotar é necessá-
rio apresentar o RG, preencher uma 
ficha cadastral da ONG, além de co-
laborar com a taxa de R$ 50 para que 
a instituição continue dando abrigo 
aos animais desamparados nas ruas. 
Telefone do shopping: 11 3090-8100 - 
http://www.cantareiranorteshopping.
com.br

RECANTO NOSSA SENHORA 
DE LOURDES - está com a hor-
ta cheia de produtos e por conta 
da pandemia não estão conseguin-
do vender muito. Passem lá e façam 
umas comprinhas!!! Fica pertinho do 
Horto Florestal! Escola de Educação 
Especial em São Paulo - Endereço: 
Rua Luís Carlos Gentile de Laet, 1736 
- Vila Rosa. Telefone: (11) 2203-0361.

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS - a Associação Casa do 
Caminho Mandaqui é uma das ins-
tituições que desenvolvem um tra-
balho assistencial em prol de famí-
lias carentes na Zona Norte. Seu 
trabalho assistencial voltado, tan-
to para a distribuição de cestas bá-
sicas, quanto assistência a gestan-
tes em situação de vulnerabilidade 
ou mesmo campanhas periódicas 
(arrecadação de cobertores ou ma-
terial escolar), assim como outras 
necessidades sociais é realizado há 
mais de 45 anos. Todo esse traba-
lho é realizado através de doações, 
que podem ser feitas em alimentos, 
cestas, roupas (que seguirão para o 
bazar da instituição) ou qualquer 
valor em dinheiro. Denominada 
#AmorEmMovimento, a campanha 
voltada para a aquisição de cestas 
básicas recebe doações de qualquer 
valor, através de depósitos bancá-
rios. Maiores informações pelo tel.: 
(11) 2231-3827 ou pelo site: www. 
casadocaminhomandaqui.com.br

INSTITUTO ÊXITO DE EMPRE-
ENDEDORISMO - instituição sem 
fins lucrativos, está empenhado em 
reduzir os impactos sociais causados 
pela pandemia do novo Coronavírus 
(Covid-19) no nosso país. Para isso, 
abriu espaço em seus canais de co-
municação para ampliar a cam-
panha “Tamo Junto na Luta”, do 
Transforma Brasil. O objetivo é ar-
recadar alimentos e doações em di-
nheiro para auxiliar a população 
que está passando por dificuldades 
neste momento crítico que estamos 
vivendo. As doações são ilimitadas 

e podem ser feitas no site www. 
institutoexito.com.br, onde o usuá-
rio será direcionado. No endereço, 
o doador poderá fazer transferên-
cia bancária e um Pix no valor que 
desejar. Vinte e três ONGs, de todas 
as regiões do país, fazem parte do 
Projeto Tamo Junto na Luta. 

INSTITUTO TROVADORES 
UR BANOS - lança a campanha 
“Alimente a Família de Uma  Mãe 
Carente”.  A pandemia tem muitos 
reflexos e um dos mais cruéis aqui 
no nosso país é a fome. Segundo uma 
pesquisa divulgada pela mídia, 19 
milhões de brasileiros não têm comi-
da na mesa. A fome no Brasil tam-
bém tem cara e tem cor: mulheres 
da periferia, chefes de família, ne-
gras, com pouco estudo são as prin-
cipais afetadas. Nós, do Instituto dos 
Trovadores Urbanos, estamos mui-
to sensibilizados com esses núme-
ros e resolvemos criar a campanha: 
ALIMENTE A FAMÍLIA DE UMA 
MÃE CARENTE. O objetivo é com-
prar cestas básicas e distribuir para 
as mães que moram em comunidades 
carentes da cidade documentando 
e divulgando a todos os apoiadores. 
Todos podem participar! Conteúdo 
das cestas: 3 pacotes de arroz tipo - 
1kg, 1 pacote de feijão carioca - 1kg, 
1 pacote de açúcar - 1kg, 1 óleo de 
soja - 900ml, 2 pacotes de macarrão 
- 500g, 1 molho de tomate pronto - 
340g, 1 pacote de sal refinado - 1kg, 
1 leite em pó mistura láctea - 200g, 
1 pacote de fubá - 500g, 1 pacote de 
café torrado e moído - 250g, 1 emba-
lagem para os itens da cesta. Juntos 
faremos um verdadeiro ato de amor 
para presentear a muitas mães guer-
reiras que merecem ter paz em seus 
corações.  Saiba como contribuir pelo 
whatsApp: (11) 97597-8132.

SHOPPING FIRMA PARCERIA 
COM ONG - drive-thru da Cam-
panha Juntos pela ZN arrecada do-
ações de EPIs, roupas e alimentos. 
Com o intuito de arrecadar alimen-
tos, roupas e equipamentos de prote-
ção para famílias em situação de vul-
nerabilidade social da Zona Norte de 
São Paulo, principalmente em tem-
pos de pandemia, o Santana Parque 
Shopping firma novamente parce-
ria com a ONG Resgatando Vidas na 
campanha Juntos Pela ZN. O empre-
endimento já está recebendo EPIs, 
alimentos não perecíveis e roupas em 
bom estado. Toda semana, os itens 
arrecadados são retirados pela ONG 
Resgatando Vidas e entregues a di-
versas famílias cadastradas. As do-
ações devem ser entregues no dri-
ve-thru do estacionamento coberto 
do Piso 1 (G1), com acesso pela Rua 
Dorival Dias Minhoto, do Santana 
Parque Shopping, das 12 às 20 horas. 
Doações por drive-thru: diariamen-
te das 12 às 20 horas -Endereço: Rua 
Conselheiro Moreira de Barros, 2780 
- Santana. Mais informações pelo 
site: www.santanaparqueshopping.
com.br ou pelo telefone: (11) 2238-
3002 ou WhatsApp: (11) 96588-3226.

CAMPANHA - para arrecadar ces-
tas básicas para 1.500 famílias, de-
vido aos desdobramentos do Coro-
navírus (Covid-19), a Unibes (União 
Brasileiro Israelita do Bem- Estar 
Social), atuante há mais de 100 anos 
na cidade de São Paulo e considerada 
uma das instituições mais respeita-
das do terceiro setor, acaba de lançar 
sua nova campanha de arrecadação e 
doação de cestas básicas para as mais 
de 1.500 famílias que dependem da 
instituição para realizar suas refei-
ções diárias. O valor para a doação da 

cesta básica é de R$140,00 e contem-
pla uma cesta de alimentos e outra de 
produtos para limpeza e higiene pes-
soal, suficientes para suprir as neces-
sidades básicas de uma família com-
posta por quatro pessoas durante um 
mês. No entanto, as doações não te-
rão um limite mínimo e nem máximo, 
sendo assim, caso queira colaborar 
com outro valor, acesse o link abai-
xo: https://unibes.doareacao.com.br/
campanha/arrecadacao_de_cestas/ 

FUNDAÇÃO ESCOLA DE CO-
MÉRCIO ÁLVARES PENTEADO 
(FECAP) - oferece serviço gratuito 
para ajudar no preenchimento da 
Declaração Anual do IRPF 2021. 
Para participar, os documentos de-
vem ser enviados para o e-mail naf@
fecap.br. O NAF - Núcleo de Apoio 
Fiscal (NAF) da FECAP é um pro-
jeto vinculado à Receita Federal do 
Brasil. Só podem ser atendidos pelo 
programa gratuito da FECAP cida-
dãos com renda anual abaixo de 100 
mil reais, patrimônio abaixo de 500 
mil reais e que não possuam condi-
ções de contratar um contador pro-
fissional. Saiba mais: http://www. 
fecap.br/instituto-financas/naf/

PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
DA PIEDADE / COMUNIDADE 
SANTA CRUZ - localizada na Avenida 
Cel. Sezefredo Fagundes, 6.500 rece-
be doações todos os dias da semana. 
A Paróquia tem cerca de 100 famílias 
assistidas que estão recebendo as ces-
tas básicas. Para mais informações: 
(66) 9 9680-2795 - Padre Luís Isidoro 
Molento. Facebook: https://www. 
facebook.com/pnsenhorapiedade15

BASÍLICA DE SANT’ANA - 
Precisamos de alimentos que contém 
em uma cesta básica: arroz, feijão, 
açúcar, sal, óleo, macarrão, molho, 
café, bolacha, leite, farinha de trigo. 
Procurar por: Padre Beto, Lourdes ou 
Flávia - Endereço: Rua Voluntários 
da Pátria, 2060 - Santana - Telefone: 
2281-9085 - (Entregas em qualquer 
horário, pois temos a secretaria aber-
ta e também o segurança que fica 
24 horas - então pode entregar para 
qualquer funcionário).

COMO LIDAR COM A AN SIE-
DADE CAUSADA PELA PAN DE-
MIA: SETE AJUDAS PRÁ TI CAS 
DO SITE JW.ORG - A pandemia de 
Covid-19 abalou o mundo de uma for-
ma nunca antes vista e afetou mui-
to o bem-estar emocional das pessoas 
em vários países. A ameaça de con-
trair e transmitir um vírus que pode 
matar, bem como a ansiedade e o iso-
lamento social tiveram um profun-
do impacto em pessoas de diferentes 
formações. Para ajudar as pessoas a 
lidar com essa situação, o site oficial 
das Testemunhas de Jeová, jw.org, 
apresenta o vídeo Epidemias - O que 
você pode fazer?. Essa animação de 
três minutos fornece ajuda prática, 
emocional e espiritual para as famí-
lias enfrentarem os efeitos da pan-
demia. Acesse: https://www.jw.org/
pt/ensinos-biblicos/paz-felicidade/
epidemias-o-que-fazer-quadro-branco/ 

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. PRESTADOR 

DE SERVIÇOS
Presto serviços de bancos, docu-
mentos, encomendas, etc. Zona 

Norte e Centro. Tenho referências
94132-3687 - Tratar c/ Zacarias

“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.

1ª rodada
Campeonato Brasileiro 2021

 Dia Hora Equipes L o c a l

29/5 19h Cuiabá x Juventude Arena Pantanal 
29/5 20h Bahia x Santos Pitaçu
29/5 21h São Paulo x Fluminense Morumbi  
30/5 11h Atlético-MG x Fortaleza Mineirão
30/5 16h Flamengo x Palmeiras Maracanã
30/5 16h Ceará x Grêmio Castelão 
30/5 18h15 Corinthians x Atlético-GO Neo Química Arena
30/5 18h15 Chapecoense x Bragantino Arena Condá
30/5 18h15 Athletico-PR x América-MG Arena da Baixada 
30/5 20h30 Internacional x Sport Beira-Rio

1. A temporada 2021 do Su-
perBike Brasil começou na 
quinta-feira (27), no Autódromo 
de Interlagos, em São Paulo 
(SP), com destaque para as es-
tratégias da Honda Racing no 
incentivo à formação de base da 
motovelocidade: as categorias 
monomarcas Honda Junior Cup 
e Copa Pro Honda CBR 650R. A 
programação iniciou na quinta-
feira (27/5) com os treinos ex-
tras. Na sexta-feira (28/5) serão 
realizadas as sessões livres e, no 
sábado (29/5), as classificató-
rias. As corridas estão marcadas 
para domingo (30/5) - *a progra-
mação detalhada será confirma-
da em breve pela organização do 
SuperBike Brasil. 


2. Na última quarta-feira (26), 
pela 10ª rodada do Campeonato 
Brasileiro Feminino Série (A1), o 
São Paulo foi até Belo Horizonte, 
no Sesc Venda Nova. O São 
Paulo saiu na frente, aos quatro 
minutos com a atacante Duda. 
Aos 15, a atacante Mariana San-
tos do Cruzeiro empatou. Aos 
32 minutos, Jaqueline colocou o 
São Paulo a frente do placar. No 
segundo tempo Mariana Santos 
empatou novamente para a Ra-
posa. A partida foi paralisada 
duas vezes devido à queda de 
energia no estádio. O ritmo da 
partida caiu após as interrup-
ções e o placar teve alteração. As 
equipes voltam a campo no sába-
do (29), abrindo a 11ª rodada do 
Brasileiro. O São Paulo recebe o 
Minas Brasília às 15 horas, no 
Centro de Formação de Atletas 
de Cotia (SP). Às 20 horas, o 
Cruzeiro visita o Internacional 
no Sesc Campestre, em Porto 
Alegre. Cruzeiro e São Paulo em-
pataram por 2 a 2.


3. O Palmeiras goleou o São José 
na tarde da última quarta-feira 
(26), pela décima rodada do Bra-
sileirão Feminino, no Estádio 

Martins Pereira, em São José dos 
Campos. O Verdão venceu por 4 a 
1 com gols de Thaís, Julia Bianchi, 
Bia Zaneratto e Duda Santos (pê-
nalti). O gol do São José foi mar-
cado por Letícia Fagundes. Pal-
meiras 4 a 1 São José.


4. Pela Taça Libertadores da 
América o atual vice-campeão, 
o Santos enfrentou o Barcelona 
de Guayaquil, pela fase de gru-
pos da Libertadores de 2021. Os 
primeiros minutos foram bem 
arquitetados e estudados por 
ambas as equipes, o Peixe, até 
atacou aos 13, mas no minuto se-
guinte o Barcelona abriu o placar 
com o meia Damián Díaz. No fi-
nal do primeiro tempo o Santos 
esboçou uma reação, e aos 46 em-
patou com o atacante Kaio Jorge, 
que aproveitou rebote de chute 
de Lucas Braga e marcou. No se-
gundo tempo, o Santos tentou vi-
rar o placar, mas acabou dando 
mais espaço ao Barcelona, e aos 
oito minutos Damián Díaz mar-
cou novamente. Aos 31 minutos 
o volante Montaño ampliou para 
o Barcelona de Guayaquil. E após 
o terceiro gol o jogo ficou morno 
e as equipes apenas administra-
ram o tempo até o apito final. O 

Barcelona avança em primeiro, e 
o Santos está eliminado da fase 
de grupos da Libertadores de 
2021. O Peixe perdeu por 3 a 1 
para o Barcelona de Guayaquil e 
deu adeus ao sonho do tetra. 


5. Na última quarta-feira (26), 
o Corinthians recebeu o River 
Plate-PAR, na Arena Neo 
Química, pela última rodada 
da Copa Sul-Americana pelo 
Grupo E da competição. Sob 
o comando do técnico interino 
Fernando Lázaro, o Timão já es-
tava eliminado quando entrou 
em campo, e poupou a maioria 
dos titulares. Aos 21 minutos 
o volante Ramiro abriu o pla-
car, aos 28 o atacante Jô mar-
cou o segundo, aos 33 Mateus 
Vital ampliou. No segundo tem-
po, o Timão manteve o ritmo, 
e aos 13 minutos Ramiro mar-
cou novamente e fechou o pla-
car, o jogo se manteve morno 
até o final. O técnico contrata-
do Sylvinho acompanhou tudo 
de camarote. Corinthians 4 a 0 
River Plate-PAR.


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: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Corinthians venceu por 4 a 0 o River Plate-PAR, mas já iniciou a partida 
eliminado da Copa Sul-Americana 2021

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

VENDO CASA CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002

CONSTRuÇÃO 
CIVIL

Quer construir galpão/
sobrados/prédios, 
com qualidade e 

confiança?... Confira!
94667-5961 - Adailton
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. 5

9.
65

5

Morre a atriz Eva Wilma aos 87 anos
No sábado 15 de maio, a 

atriz Eva Wilma, 87 anos, mor-
reu em função de um Câncer 
de Ovário disseminado. Desde 
o dia 15 de abril a atriz estava 
internada no Hospital Albert 
Einstein para tratamento de 
problemas cardíacos e renais, 
em maio, a atriz teve descoberto 
um Câncer de Ovário.

Eva Wilma começou a car-
reira na antiga TV Tupi, a atriz 
brilhou no cinema e nos palcos 
de teatro. Filha de pai alemão e 
mãe argentina, de origem rus-
so-judaica, Eva nasceu em São 
Paulo. Começou na música ain-
da pequena, por causa dos pais, 
e aprendeu a cantar, tocar violão 
e piano. Pisou no palco pela pri-
meira vez como bailarina clássi-
ca e aos 19 conquistou uma vaga 
no balé que se apresentou na co-
memoração do IV Centenário de 
São Paulo, mas três meses de-
pois, trocou a dança pelo teatro 
de arena. Foi premiada 93 vezes 
ao longo da carreira. 

Atuou em 34 peças de tea-
tro, 30 filmes no cinema e 63 

trabalhos na televisão. O pri-
meiro deles na TV Tupi, em 
1953, no seriado “Alô Doçura”. 
Em setembro de 2020 a atriz es-
treou uma peça virtual: “Eva, 
a live”. Eva Wilma foi casada 
com os atores John Herbert e 
Carlos Zara, já falecidos, e dei-
xou dois filhos, Vivien Buckup e 

John Herbert Buckup Jr, e cin-
co netos.

Na última segunda-feira 
(24), foi realizada a missa de 
sétimo dia na Paróquia Nossa 
Senhora da Paz, em Ipanema, 
no Rio de Janeiro. Familiares e 
famosos estiveram presentes na 
missa.

Foto: Arquivo pessoal 

Atriz Eva Wilma faleceu no sábado (15) 

Morre o jornalista Célio Pires
O jornalista Célio Pires, edi-

tor do Freguesia News, morreu 
na última quarta-feira (26) em 
decorrência de complicações de 
uma cirurgia cardíaca. Na se-
mana anterior, Pires sofreu um 
infarto que levou à necessida-
de do procedimento para im-
plantar uma ponte de safena, 
mas infelizmente não sobrevi-
veu. Atuante no jornalismo re-
gional há cerca de 50 anos, foi 
fundador do Freguesia News, 
Lapa News e Folha de Pirituba. 
Deixa dois filhos, familiares e 
amigos.

Foto: Reprodução

Jornalista Célio Pires morre por complicações cardíacas


