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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)

CHAVEIRO HAMYR CREDENCIADO GOLD
Abertura Auto - Residência - 24 horas (plantão). 

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 negociar ou  
contratar um 

serviço!  
Não é de nossa 

responsabilidade  
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 - 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

COMPRO 
CÉDULAS 

E MOEDAS
Antigas, 

nacionais e 
estrangeiras

(11) 94117-2333

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

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

1. Após a segunda etapa finaliza-
da no último domingo (27/6), em 
Edolo, na Itália, o brasileiro Bruno 
Crivilin avançou uma posição na 
classificação da categoria E1 do 
Campeonato Mundial de Enduro. 
O piloto Honda ocupa agora a sex-
ta colocação, com 36 pontos, da 
classe para motos até 250cc, com 
a CRF 250RX. O segundo dia de 
provas também foi composto por 
quatro voltas em um percurso 
de 30 quilômetros, divididos em 
três especiais (trechos cronome-
trados), sendo um Cross Teste, 
um Enduro Teste e um Extreme 
Teste. Bruno Crivilin fechou o do-
mingo com a oitava colocação na 
E1 e com a 26ª posição na Enduro 
GP, ranking geral que reúne os 
principais pilotos que compõem a 
elite da modalidade.


2. O piloto Vyctor Sgarbi, morador 
do Mandaqui, Zona Norte de São 
Paulo, comemorou a sua estreia na 
Fórmula Vee Open, a nova compe-
tição da categoria mais tradicional 
do automobilismo brasileiro, desti-
nada a iniciantes e que já revelou 
nomes como Emerson Fittipaldi 
e Nelson Piquet. O piloto da Zona 
Norte de São Paulo venceu a se-
gunda série disputada no últi-
mo domingo (27/6) no ECPA 
(Esporte Clube Piracicabano de 
Automobilismo), em Piracicaba. 
Ao todo, 29 competidores novatos 
participaram das provas.  Além 
da vitória, ele cravou a pole posi-
tion com o tempo de 1min15s152 e 
fez também a volta mais rápida da 
prova com 1min15s447. Com isso, 
atingiu a pontuação máxima da 
etapa com 18 pontos (16 pela vitó-
ria e mais um ponto extra pela pole 
e outro pela volta mais rápida). A 
Fórmula Vee é considerada uma 
categoria escola, de entrada no au-
tomobilismo. No Brasil, é disputa-
da desde 1967. Entre os maiores 
nomes que passaram pela FVee es-
tão: Emerson Fittipaldi e Nelson 
Piquet, campeões mundiais de 
Fórmula 1. Wilson Fittipaldi, ir-
mão de Emerson, também cor-
reu na categoria e hoje é consultor 
técnico. A próxima etapa da FVee 
Open será em 12 de setembro. A 
última e decisiva será em 21 de 
novembro, quando os vencedores 
das séries irão para o Final Four, 
a corrida que irá apontar o cam-
peão da competição. Para mais 

informações sobre como compe-
tir na Fórmula Vee e participar de 
treinos e aulas de pilotagem, aces-
se www.fvee.com.br - Para saber 
mais sobre o ECPA acesse www.
ecpa.com.br


3. Na última quarta-feira (30) 
de junho, pela oitava rodada 
do Campeonato Brasileiro, Co-
rinthians e São Paulo se enfren-
taram na Neo Química Arena, em 
Itaquera. O majestoso foi travado 
e sem muitas chances de gol, Gil 
teve uma boa chance no primei-
ro tempo, que exigiu boa defesa 
de Volpi, mas nada que alterasse o 
placar. Aos 29 minutos o Timão re-
clamou muito de um pênalti, após 
toque na mão de Bruno Alves, o 
árbitro Leandro Vuaden, convicto, 
mandou o jogo seguir. No segundo 
tempo o Corinthians tentou e exi-
giu mais de Tiago Volpi, mas não 
mudou nada. Rodrigo Nestor e 
Vitor Bueno deram trabalho para 
Cássio. O jogo esquentou no fim, 
num princípio de confusão entre 
Fagner e Rodrigo Nestor, depois 
de falta em Reinaldo os jogado-
res do Corinthians e do São Paulo 
se desentenderam, bateram boca 
e Fagner empurrou a cabeça de 
Nestor, que revidou. Corinthians 
e São Paulo ficaram no 0 a 0.


4. Santos e Sport se enfrenta-
ram pela oitava rodada do Cam-
peonato Brasileiro na Vila Bel-
miro, o Peixe começou bem, mas 
não teve eficiência.  O Sport ten-
tou, mas também não alterou o 
placar, foram três finalizações de 
cada time, nenhum gol.  No se-
gundo tempo, as equipes volta-
ram num ritmo acelerado, ti-
veram algumas chances, mas o 

placar continuou no zero a zero.  
Santos 0 x 0 Sport.


5. Pela oitava rodada do Cam-
peonato Brasileiro o Palmeiras 
foi até o Beira-Rio enfrentar o 
Internacional, e logo aos nove mi-
nutos, após cobrança de escanteio, 
Raphael Veiga chutou de primeira 
e cruzado e, o atacante Deyverson 
apareceu na área para empurrar 
para o gol e abrir o placar. Aos 36 
o atacante Breno Lopes avançou 
sozinho no ataque e tocou na sa-
ída do goleiro, porém, o auxiliar, 
marcou impedimento do jogador 
do Palmeiras. No segundo tempo 
o VAR entrou em ação aos 17 mi-
nutos, e o árbitro marcou pênalti e 
deu cartão vermelho ao Kuscevic, 
zagueiro do Palmeiras, pelo pê-
nalti em Caio Vidal, aos 19 o meia 
Emerson empatou para o Inter, e 
mesmo com um a menos o Verdão 
conseguiu virar o jogo aos 43 mi-
nutos, após um contra-ataque 
com o gol do volante Danilo. Cinco 
anos depois, o Palmeiras voltou a 
vencer o Internacional em Porto 
Alegre (a última vez tinha sido 
na campanha do título de 2016). 
Palmeiras 2 x 1 Internacional. 


6. O GP da Áustria acontece nes-
te final de semana, no Circuito de 
Spielberg, o 1º treino livre acon-
tece na sexta-feira (2) de julho, às 
06h30, o 2º treino acontece tam-
bém na sexta-feira, às 10 horas, o 
terceiro treino será no sábado (3) 
de julho, às 7 horas, e às 10 ho-
ras, será o treino classificatório. 
Para no domingo (4) acontecer a 
corrida às 10horas. 


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: Marcelo Braga

Corinthians e São Paulo ficaram no 0 a 0

“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.

9ª rodada
Campeonato Brasileiro 2021

 Dia Hora Equipes L o c a l

3/7 19h América-MG X Santos Independência
3/7 19h Athletico-PR x Fortaleza Arena da Baixada 
3/7 21h Corinthians x Internacional Neo Química Arena
4/7 11h Chapecoense x Bahia Arena Condá
4/7 16h Flamengo x Fluminense Neo Química Arena 
4/7 16h Sport x Palmeiras Ilha do Retiro
4/7 18h15 Ceará x Juventude Castelão
4/7 18h15 São Paulo x Bragantino Morumbi 
4/7 18h15 Cuiabá x Atlético-MG Arena Pantanal 
4/7 20h30 Grêmio x Atlético-GO Arena do Grêmio

SHOPPING D - realiza ação com 
o melhor da culinária junina, o mês 
de junho está sempre associado às 
delícias da culinária e aos pratos tí-
picos dos “arraiás”. Pensando nis-
so, o Shopping D, localizado na 
Zona Norte de São Paulo, realiza o 
‘Melhor dos Sabores Caipiras’, ação 
que acontece nos próximos dois fi-
nais de semana, para que os clientes 
possam aproveitar e matar um pou-
quinho a saudade das delícias juni-
nas. Quem visitar o espaço poderá 
saborear diversas comidas típicas. 
O CAMI, Centro de Apoio e Pastoral 
do Migrante, também participa des-
sa experiência saborosa trazendo 
duas barracas, uma com comidas tí-
picas do Peru e outra com alimentos 
colombianos - ambas comandadas 
por imigrantes que realizarão to-
dos os atendimentos. O ‘Melhor dos 
Sabores Juninos’ acontece no piso 1, 
próximo aos restaurantes do empre-
endimento, nos seguintes dias: 2, 3 e 
4; 9, 10 e 11 de julho. O horário é de 
sexta e sábado, das 14 às 21 horas, 
e aos domingos, das 14 às 20 horas.

ABECL - Casa da Vó Lia, é uma ins-
tituição que atua no Jardim Líder e 
tem o objetivo de trabalhar em prol 
da comunidade carente. Entre suas 
atividades, está a distribuição de ali-
mentos, doações recebidas e orien-
tação jurídica. O trabalho da enti-
dade pode ser visto no Instagram 
:abeclcasadavolia. Para colaborar 
com esse trabalho, entrar em con-
tato pelos telefones : 11 98327-0897 
ou 96151-5783.

ACAMPAMENTO PARA CA-
SAIS - Canção Nova, em Cachoeira 
Paulista (SP), realiza, neste fim de 
semana, 2 a 4 de julho de 2021, o 
Acampamento para Casais, com o 
tema: “Um amor para amar - A con-
jugalidade do casamento”. Toda a 
programação do encontro, que acon-
tece sem a presença de fiéis, terá 
transmissão pelo Sistema Canção 
Nova de Comunicação e pelas redes 
sociais. A fim de evitar os riscos de 
contaminação de Covid-19, excepcio-
nalmente nesta edição, não haverá o 
tradicional evento conhecido como 
“Canção Nova Insieme” - Encontro 
de Carros His tó ricos. A programa-
ção completa está disponível no link: 
https://eventos.cancaonova.com/
edicao/acampamento-para-casais-13/

SHOPPING METRÔ TUCU RU-
VI - O Shopping Metrô Tucuruvi se-
gue engajado com o bem-estar e em 
oferecer momentos divertidos para 

as famílias da Zona Norte, por isso 
traz de volta para o empreendimen-
to a Pista Roller. Em parceria com a 
loja Traxart, o shopping center con-
vida quem gosta ou quer aprender a 
andar de patins a conhecer um local 
mais do que especial e todo equipa-
do. Crianças, jovens e adultos rece-
bem todos os itens necessários para 
brincar à vontade e com todo confor-
to e segurança, até o dia 24 de julho 
de segunda-feira a sábado, das 12 às 
20 horas, e domingo e feriado, das 14 
às 20 horas. Local: Piso L1, em fren-
te à Praça de Eventos - Endereço: 
Rua Paranabi, 218 a 224 - Tucuruvi.

CASA DO CAMINHO - a chega-
da de um novo ser ao mundo é sem-
pre um momento de emoção e amor, 
e também de preocupação para fa-
mílias carentes. Oferecer suporte e 
orientação às mulheres grávidas e 
às mamães com filhos recém-nasci-
dos faz parte do importante trabalho 
realizado pela Casa do Caminho do 
Mandaqui. Desde 1978, a Associação 
mantém além dessa outras atividades 
solidárias, o serviço de Assistência às 
Gestantes. Para presentear as ma-
mães com roupas, fraldas e outros 
itens necessários para o acolhimen-
to do bebê, a Casa do Caminho ne-
cessita de doações. Para participar da 
Campanha Enxoval de Bebê, veja as 
informações no quadro nesta página. 
Ou entre no site www.casadocaminho 
mandaqui.com.br e conheça melhor o 
trabalho da associação.

RECANTO NOSSA SENHORA 
DE LOURDES - está com a horta 
cheia de produtos e por conta da pan-
demia não estão conseguindo vender 
muito. Passem lá e façam umas com-
prinhas!!! Fica pertinho do Horto 
Florestal! Escola de educação espe-
cial em São Paulo - Endereço: Rua 
Luís Carlos Gentile de Laet, 1736 - 
Vila Rosa. Telefone: (11) 2203-0361.

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 dificulda-
des neste momento crítico que esta-
mos vivendo. As doações são ilimita-
das 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 tem co-
mida na mesa. 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.

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

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.

Morre Artur Xexéo, aos 69 anos, 
após ser diagnosticado com linfoma

No último domingo (27) o es-
critor, jornalista e dramaturgo 
Artur Xexéo, 69 anos, morreu. 
Ele estava internado na Clínica 
São Vicente, na Zona Sul do 
Rio. Há duas semanas, Xexéo foi 
diagnosticado com um linfoma 
não Hodgkin de células T. Fez a 
primeira sessão de quimiotera-
pia na quinta (24) e passou mal 
à noite. Teve uma parada car-
diorrespiratória, na sexta (25), 
foi revertida, porém, em função 
dela, não resistiu e morreu na 
noite do último domingo (27).

Xexéo entrou para o curso de 
Engenharia, mas logo percebeu 
que não era o que queria para a 
vida, depois entrou no curso de 
Comunicação e no terceiro ano 
se apaixonou pelo Jornalismo. 
Começou como repórter no 
“Jornal do Brasil”, em 1978, no 
Rio de Janeiro. Conheceu o jor-
nalista Zuenir Ventura e, em 
1982, foi convidado para tra-
balhar na revista “IstoÉ”. Em 
1985, virou subeditor da Revista 
de Domingo, suplemento cultu-
ral do Jornal do Brasil. Durante 
esse período, ele desenvolveu um 
estilo de texto leve, que passou a 
ser sua marca no Jornalismo.

Virou colunista do jornal 
“O Globo”, nos anos 2000 e 
também editor do suplemen-
to Rio Show e do Segundo Ca-
derno. Além disso, nos últimos 
anos, ele era comentarista da 
GloboNews e, desde 2015, parti-
cipava da transmissão do Oscar 
na TV Globo. Ficou também co-
nhecido na rádio, devido ao seu 
trabalho na CBN.

Xexéo se destacou pela escrita 

de livros e peças de teatro. Entre 
seus livros mais conhecidos es-
tão: “Janete Clair: a usineira de 
sonhos”, “O torcedor acidental 
(crônicas)” e “Hebe, a biografia”. 
Um dos últimos espetáculos es-
critos por ele foi “Bibi, uma vida 
em musical”, em homenagem 
à diva do teatro Bibi Ferreira 
(1922-2019). Artur Xexéo deixa o 
companheiro, Paulo Severo, com 
quem foi casado por 30 anos.

Foto: Divulgação / TV Globo

Xexéo foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin de células T

Posto de vacinação contra a Covid-19 é 
transferido para o Shopping Lar Center 

Desde o dia 1º de julho o 
posto de vacinação que ficava 
no Shopping Center Norte foi 
transferido para o Shopping Lar 
Center, na Zona Norte de São 
Paulo. Agora, é um megapos-
to que tem o objetivo de ajudar 
a aceleração da vacinação con-
tra a Covid-19, o local tem par-
ceria com a Prefeitura de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS). 

Atualmente, é feita a aplica-
ção da primeira e segunda dose 
da vacina contra a Covid-19, 
conforme o cronograma da cida-
de para os grupos prioritários e 
faixas etárias elegíveis. O aten-
dimento acontece de segunda-
feira a sábado, das 8 às 17 ho-
ras, por ordem de chegada, e é 
obrigatória a apresentação de 
documento com foto e CPF. 

As informações sobre a 
campanha de imunização da 
Secretaria Municipal da Saúde 
de São Paulo podem ser ob-
tidas através do link: https:// 
www.prefe i tura .sp .gov.br /
c idade / secre tar ias / saude /

vigilancia_em_saude/doencas_ 
e_agravos/coronavirus/index.
php?p=307599. É recomenda-
do realizar o pré-cadastro no 
site Vacina Já (https://www. 
vacinaja.sp.gov.br), do Governo 
do Estado de São Paulo. Vale 
ressaltar que o pré-cadastro 
não é um agendamento, mas 

contribui para agilizar o aten-
dimento e melhorar a dinâmica 
dos serviços, evitando aglome-
ração nos locais. 

O Shopping Lar Center (pró-
ximo à loja Fast Shop e ao res-
taurante Galeto Di Paolo) está 
localizado na Avenida Otto 
Baumgart, 500 - Vila Guilherme.

Foto: Lar Center/Divulgação

Posto de vacinação que ficava no Shopping Center Norte agora 
está na entrada do Shopping Lar Center

COMUNICADO À PRAÇA
“Eu, Manuel Jorge Y Rivas, 
RNE - W119304-0, declaro que 
extraviei meu diploma de ba-
charel em Ciên cias Econômi-
cas pela Faculdade de Ciências 
Econômicas, Contábeis e Ad-
ministrativas da Universidade 
Mackenzie, com data de cons-
lusão em 7 de março de 1985”.

O mais eficiente 
veículo de 

divulgação em 
toda Região 

Norte da Capital

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




