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- Imóveis

Julho é mês de novas oficinas na
Artista plástica Soraya Kolle
Biblioteca de São Paulo
participa de exposição na Finlândia
Para quem busca novas
ideias e mais inspiração, vem aí
opções oferecidas em nossa programação de julho com oficinas,
cursos e bate-papo. São atividades gratuitas, on-line e presenciais, da Biblioteca de São Paulo
(BSP).
Pensando em mexer na terra
e aprender, na prática, como fazer o manejo de uma mini-horta? A dica é participar da oficina
Fui Lá e Plantei, que acontece na BSP, dia 25 de julho, das
11 às 12h30, com as inscrições
abertas em www.bsp.org.br/
inscricao. Já na BVL, a proposta
da oficina on-line: Ler-escrever
poesia é mergulhar em poemas
de autores consagrados e perceber o que eles ensinam aos novos poetas.
Com a necessidade de estimular o distanciamento social e
outras medidas de proteção contra o contágio pelo novo coronavírus, a Secretaria de Cultura
e Economia Criativa criou o
#Culturaemcasa, que amplia
a oferta de conteúdos virtuais
dos equipamentos. Importante

MADEIRA MADEIRA - uma das
maiores lojas especializadas em produtos para casa do Brasil, conta agora com uma unidade na Zona Norte.
Inaugurada no final do ano passado, a loja fica na Rua Voluntários
da Pátria, 2154, tem 150m e funciona das 10 às 18h, de segunda a sábado. Além de seguir todos os protocolos de segurança com relação à
Covid-19, a unidade conta com consultores que podem auxiliar na escolha e combinação dos itens a serem
adquiridos. Madeira Madeira também possui uma das maiores lojas on
-line especializada em produtos para
casa do Brasil, com mais de 3 milhões
de clientes atendidos. Um modelo híbrido entre e-commerce e marketplace que possui mais de 1,5 milhões
de produtos. Vale a pena conferir no
site: www.madeiramadeira.com.br
SHOPPING METRÔ TUCU
RU
VI - convida a Zona Norte para uma
viagem cultural com o Festival Artes
do Mundo. Sem a necessidade de
passaporte ou passagens aéreas, os
clientes conhecem as tradições e a
alta gastronomia de mais de 10 países, como Turquia, Grécia, Rússia e
até o Brasil, e ainda matam a saudade de viajar e de conhecer novos lugares. Tudo isso, seguindo todas as
normas sanitárias, como uso obrigatório de máscaras e disponibilização de álcool em gel, para a segurança e o conforto do público. O Festival
Artes do Mundo chegou no Shopping
Metrô Tucuruvi e fica até o dia 19,
de acordo com o horário de funcionamento do shopping center: segundafeira a sábado, das 10 às 21h, e aos
domingos e feriados, das 14 às 20h.
Para garantir a segurança e o conforto de todos os clientes, o empreendimento segue com todas as normas
sanitárias, como controle e medição
de temperatura logo na entrada, uso
obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool em gel em diferentes
pontos, marcação no piso para indicar o distanciamento seguro e intensificação na limpeza.
SHOPPING D - realiza ação com
o melhor da culinária junina, o
Shopping D, localizado na Zona Norte
de São Paulo, realiza o ‘Melhor dos
Sabores Caipiras’, ação que acontece nesse final de semana, para que os
clientes possam aproveitar e matar
um pouquinho a saudade das delícias
juninas. Quem visitar o espaço poderá saborear diversas comidas típicas.
O CAMI, Centro de Apoio e Pastoral
do Migrante, também participa dessa
experiência saborosa trazendo duas
barracas, uma com comidas típicas
do Peru e outra com alimentos colombianos - ambas comandadas por imigrantes que realizarão todos os atendimentos. O ‘Melhor dos Sabores
Juninos’ acontece no piso 1, próximo
aos restaurantes do empreendimento, nos seguintes dias: 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 instituição que atua no Jardim Líder e
tem o objetivo de trabalhar em prol
da comunidade carente. Entre suas
atividades, está a distribuição de alimentos, doações recebidas e orientação jurídica. O trabalho da entidade pode ser visto no Instagram:
abeclcasadavolia. Para colaborar
com esse trabalho, entrar em contato pelos telefones : 11 98327-0897
ou 96151-5783.

Alugo
Quarto e Banheiro para rapaz
sem vícios. Em Casa de Família.
F: 2976-9417
99644-4601
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Fui Lá e Plantei: oficina prática de microgreens

lembrar que a BSP e a BVL estão com atividades presenciais
de terça-feira a domingo, das 10
às 16 horas, atendendo às medidas da Fase de Transição do
Plano São Paulo. Para saber
mais sobre a programação das
bibliotecas, acesse os sites www.
bsp.org.br e www.bvl.org.br e
nossas redes sociais.

SHOPPING METRÔ TUCU
RU
VI - O Shopping Metrô Tucuruvi segue engajado com o bem-estar e em
oferecer momentos divertidos para
as famílias da Zona Norte, por isso
traz de volta para o empreendimento a Pista Roller. Em parceria com a
loja Traxart, o shopping center convida quem gosta ou quer aprender a
andar de patins a conhecer um local
mais do que especial e todo equipado. Crianças, jovens e adultos recebem todos os itens necessários para
brincar à vontade e com todo conforto e segurança, até o dia 24 de julho de segunda-feira a sábado, das
12 às 20h, e domingo e feriado, das
14 às 20h. Local: Piso L1, em frente
à Praça de Eventos - Endereço: Rua
Paranabi, 218 a 224 - Tucuruvi.
CASA DO CAMINHO - a chegada de um novo ser ao mundo é sempre um momento de emoção e amor,
e também de preocupação para famílias carentes. Oferecer suporte
e orientação às mulheres grávidas
e às mamães com filhos recémnascidos 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 mamães com roupas, fraldas e outros itens necessários para o acolhimento do bebê, a
Casa do Caminho necessita de doações. Para participar da Campanha
Enxoval de Bebê, veja as informações no quadro nesta página. Ou
entre no site www.casadocaminhomandaqui.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 pandemia não estão conseguindo 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.
INSTITUTO ÊXITO DE EM
PREENDEDORISMO - 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 comunicação para
ampliar a campanha “Tamo Junto
na Luta”, do Transforma Brasil. O
objetivo é arrecadar alimentos e doações em dinheiro 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
usurário será direcionado. No endereço, o doador poderá fazer transferência 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
URBANOS - Nós, do Instituto dos
Trovadores Urbanos, estamos muito sensibilizados com esses números e resolvemos criar a campanha:
ALIMENTE A FAMÍLIA DE UMA
MÃE CARENTE. O objetivo é comprar cestas básicas e distribuir para
as mães que moram em comunidades carentes da cidade documentando e divulgando a todos os apoiadores. Todos podem participar!

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

97747-1827

Biblioteca de São Paulo
Fui Lá e Plantei: oficina prática de microgreens (Mini-horta).
Presencial. Domingo, 25 de julho, das 11 às 12h30. Com Moetá.
Indicada para maiores de 14 anos.
Inscrições abertas em www.bsp.
org.br/inscricao. Avenida Cruzei
ro do Sul, 2.630, Santana.

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 embalagem para os
itens da cesta. Juntos faremos um
verdadeiro ato de amor para presentear a muitas mães guerreiras que
merecem ter paz em seus corações.
Saiba como contribuir pelo whatsApp: (11) 97597-8132.
SHOPPING FIRMA PARCERIA
COM ONG - drive-thru da Campa
nha Juntos pela ZN arrecada doações de EPIs, roupas e alimentos.
Com o intuito de arrecadar alimentos, roupas e equipamentos de proteção para famílias em situação de vulnerabilidade social da Zona Norte de
São Paulo, principalmente em tempos de pandemia, o Santana Parque
Shopping firma novamente parceria com a ONG Resgatando Vidas na
campanha Juntos Pela ZN. A região,
composta por mais de 2 milhões habitantes, concentra o maior número
de infectados e mortos pela Covid-19
na capital paulista. O empreendimento 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 diversas famílias cadastradas. As doações devem ser entregues no drive-thru do estacionamento coberto do Piso
1 (G1), com acesso pela Rua Dorival
Dias Minhoto, do Santana Parque
Shopping, das 12 às 20h. Doações
por drive-thru: Diariamente das 12
às 20h - Endereço: Rua Conselheiro
Moreira de Barros, 2.780 - Santana.
Mais informações pelo site: www.
santanaparqueshopping.com.br ou
pelo telefone: (11) 2238-3002 ou
WhatsApp: (11) 96588-3226.
CAMPANHA - para arrecadar
cestas básicas para 1.500 famílias, devido aos desdobramentos do
Coronavírus (Covid-19), a Unibes
(União Brasileiro Israelita do BemEstar Social), atuante há mais de
100 anos na cidade de São Paulo e
considerada uma das instituições
mais respeitadas 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 refeições diárias. O valor para a doação da cesta básica é de
R$140,00 e contempla uma cesta de
alimentos e outra de produtos para
limpeza e higiene pessoal, suficientes
para suprir as necessidades básicas
de uma família composta por quatro
pessoas durante um mês. No entanto, as doações não terão um limite
mínimo e nem máximo, sendo assim,
caso queira colaborar com outro valor, acesse o link abaixo: https://unibes.doareacao.com.br/campanha/
arrecadacao_de_cestas/
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A artista plástica Soraya Kolle,
moradora da Zona Norte, foi convidada a participar da 5ª edição da
BELA - Bienal Europeia e Latino
Americana. O evento acontece no
Cable Factory Cultural Center em
Helsinque (Finlândia) no período
de 15 de julho a 15 de agosto deste ano. A curadoria será de Edson
Cardoso e terá como tema: “Sus
tentabilidade: A natureza na arte”.
A exposição virá para o Brasil
de 4 de novembro de 2021 a 19
de janeiro de 2022 e acontecerá
no Centro Cultural dos Correios
no Rio de Janeiro, Casa França
Brasil no Rio de Janeiro e Espaço
Cultural dos Correios em Niterói.
Realizada de forma virtual e
presencial, a exposição conta com a
participação de 120 artistas com representação de vários países como:
Suécia, Dinamarca, Noruega, Itá
lia, França, Alemanha, Brasil, Ar
gentina, Chile e Peru.
O trabalho de Soraya Kolle,
denominado “Assemblage”, tem
como fio temático de criação o recolhimento de materiais desgastados pelo tempo, a cultura material, sua produção, consumo e
descarte. A poética da obra busca exprimir como, pela força

propulsora da arte, os elementos
materiais podendo se tornar ativos, agentes e, em arranjos estético-formais, propor reflexões
sobre questões urgentes da atua
lidade, como a construção de uma
consciência ecológica e pró-vida.
Desafiar o olhar do espectador,

1. No último sábado (3), o piloto Tiago Wernersbach, da equipe
Honda Racing, conquistou o título da categoria Brasil, destinada
às motocicletas de fabricação nacional, da 23ª edição do Rally RN
1500, com a CRF 250F. O capixaba também completou a prova no top 10 do ranking das motos. A competição, válida pela
segunda etapa do Campeonato
Brasileiro de Rally, terminou
com o vice-campeonato de Jean
Azevedo na geral e na classe Moto
1, com a CRF 450RX. Foram quatro dias de prova, começando em
Campina Grande (PB), seguindo
para Parelhas (RN) e Assú (RN)
até chegar na última etapa, com
destino a São Miguel do Gostoso,
litoral potiguar. Os competidores percorreram no total 1.065,28
quilômetros, sendo 732,34 de especiais (trechos cronometrados).
A última etapa contou com 245,33
quilômetros, desses 162,68 contra
o relógio. A vitória final ficou com
o francês Adrien Metge.

2. O narrador Jacir de Oliveira,
48 anos, morreu na última terça-feira (6), vítima da Covid-19.
Desde o começo de junho o narrador estava internado na Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) em
um hospital de Curitiba. O narrador ficou famoso pelo bordão “Tá
lá, tá lá” em cada gol. No fim dos
anos 90, o narrador trabalhou nas
rádios CBN e Banda B, ambas
em Curitiba. Nos anos 2000 começou a atuar na área esportiva,
também na Banda B. Atualmente
ele estava trabalhando na Rádio

Transamérica. Em nota, a rádio Transamérica de Curitiba lamentou o falecimento de Jacir
de Oliveira. “Descanse em paz,
‘Homem do Tá Lá!’”. Jacir de
Oliveira nasceu em Cascavel,
no oeste do Paraná, e deixa dois
filhos.

3. As Olimpíadas começam no
dia 21 de julho e o governo japonês está planejando declarar estado de emergência em Tóquio,
por conta do aumento de casos da Covid-19, que se estenderá por todo o período dos Jogos
Olímpicos, conforme informou a
imprensa local na última quarta-feira (7). “O governo decidiu
declarar um quarto estado de
emergência em Tóquio e comunicou sua decisão” à coalizão governante do país, informou a estação de televisão pública NHK.
O estado de emergência deverá
ser estabelecido até 22 de agosto,
período que engloba os Jogos de
Tóquio, (23 de julho a 8 de agosto). Esse será o quarto estado de
emergência decretado no Japão
desde o início da pandemia.

4. O jogo entre Santos e AthleticoPR, na Vila Belmiro, abriu a 10ª
rodada do Campeonato Bra
si
leiro. O Athletico começou o
jogo melhor, mas não conseguiu
aproveitar as chances. Entre
tanto, aos poucos, o Santos tomou conta da partida e teve
uma boa chance, e aos 30 minutos o atacante Marcos Guilherme
abriu o placar, mas aos 45 minutos o Athletico empatou com

Soraya Kolle, artista plástica moradora da Zona Norte, expõe na Finlândia

Campeonato Brasileiro 2021
11ª rodada
Dia

Hora

Equipes

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
11/7
11/7
11/7
11/7

16h30
16h30
17h
19h
19h
19h
11h
18h15
18h15
20h30

Palmeiras X Santos
Grêmio x Internacional
Athletico-PR x Bragantino
São Paulo x Bahia
América-MG x Atlético-MG
Sport x Fluminense
Juventude x Atlético-GO
Flamengo x Chapecoense
Cuiabá x Ceará
Fortaleza x Corinthians

Loc al
Allianz Parque
Arena do Grêmio
Arena da Baixada
Morumbi
Independência
Ilha do Retiro
Alfredo Jaconi
Maracanã
Arena Pantanal
Castelão

instigando-o a pensar sobre dualidades dolorosas como riqueza/pobreza, belo/feio, construção/
destruição, novo/velho, útil/inútil
é o propósito da criação da artista Soraya Kolle. A exposição pode
ser visitada virtualmente pelo
link www.belabiennial.org
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Santos venceu o Athletico-PR por 2 a 1

o atacante Fernando Canesin.
Aos quatro minutos do segundo
tempo o zagueiro Zé Ivaldo desviou de maneira infeliz para as
próprias redes e marcou contra.
Como estava com o placar a favor, o Santos adotou a estratégia
de tentar desacelerar a partida.
O Athletico até tentou se impor,
mas não teve muito resultado,
aos 47 minutos, houve confusão
na área, Thiago Heleno toca com
a mão na bola e o lance foi revisado pelo árbitro de vídeo. E após
checagem do VAR o árbitro anulou a penalidade. Thiago Heleno
tirou a bola com o próprio rosto
e não com as mãos. O Santos se
impôs no jogo e o resultado leva
o time ao G-6 da competição, mas
ainda pode ser ultrapassado por
outras equipes ainda nesta rodada. O Santos se recuperou do
tropeço contra o América-MG,
no fim de semana, Santos 2 a 1
Athletico-PR.

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

VENDO CASA CaraguATATUBA
Massaguaçú, na avenida do Hotel Costa
Norte, c/ documentação ok. R$ 380 mil
Tratar: 3064-6002
O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital

COMPRO
CÉDULAS
E MOEDAS

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

PRESTADOR
DE SERVIÇOS

96295-6633
97118-3103

Presto serviços de bancos, documentos, encomendas, etc. Zona
Norte e Centro. Tenho referências
94132-3687 - Tratar c/ Zacarias

3942-3939
99735-1517

O mais eficiente
veículo de
divulgação em
toda Região
Norte da Capital

Antigas,
nacionais e RASPAGEM
estrangeiras DE TACOS
O melhor acabamento da ZN
(11) 94117-2333

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 21 folhas 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

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 contratar um serviço! Não é de nossa
responsabilidade o conteúdo dos anúncios
publicados nem a idoneidade dos anunciantes

