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- Imóveis

REUNIÃO PRESENCIAL DO
CONSEG VILA GUILHERME/
JD. SÃO PAULO/SANTANA - na
próxima quarta-feira (21), às 19h e
término às 21h, teremos nossa primeira reunião. Na primeira parte da reunião teremos esclarecimentos sobre dúvidas a respeito de
aprovação dos projetos de construção ou não de grandes edifícios no
entorno do Mirante do Jardim São
Paulo. A proliferação de “pipeiros”
na Vila Guilherme, e Demandas em
geral. Na segunda parte vamos tratar da nomeação de nova Direção do
CONSEG para o Biênio 2021/2022.
Para este assunto, a reunião estará aberta para propostas de candidatos à Direção, a serem analisadas e decididas pelos Membros
Natos - Delegado Titular do 9º DP
Dr. Antônio Salles Lambert Neto e
Comandante da 4ª Cia do 5º BPM
Capitão James Carlos, no Colégio
Amorim à Rua Lagoa Panema, 466,
Vila Guilherme.
PREFEITURA DE SÃO PAULO
- abre inscrições para mais de 400
vagas de emprego para pessoas com
deficiência. O primeiro mutirão do
ano para esse público, Contrata SP
será realizado em formato híbrido
nas unidades do Cate Interlagos e
Central. Inscrições on-line para a
10ª edição do Contrata SP - Pessoa
com Deficiência, entre os dias 12
e 16 de julho, pelo site www.bit.ly/
vagasnocate.
SANTANA PARQUE SHOPPING
- mais uma vez o Banco de Peruca
Móvel, da ONG Cabelegria, estará
no shopping, no dia 16 de julho, das
12 às 20h, na entrada principal do
empreendimento. A iniciativa tem
como objetivo transformar a doação de cabelos em perucas e distribuí-las a pessoas submetidas a tratamentos de Câncer ou que foram
diagnosticadas com outras doenças
que resultam em queda de cabelo.
Durante a ação, a Cabelegria realiza
cortes gratuitos, recebe doações de
cabelos e também faz a distribuição
de perucas. São aceitos todos os tipos de cabelo com no mínimo 15cm,
podendo ser natural, com química
ou tintura. Desde janeiro, a iniciativa realizada no Santana Parque
Shopping já arrecadou um total
de 306 doações, entre cortes realizados no local e entrega de cabelos previamente cortados. Além disso, quem doar terá isenção no preço
do estacionamento. Local: Entrada
principal do shopping - O Santana
Parque Shopping está localizado na 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.
SHOPPING METRÔ TUCURUVI - 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:
segunda-feira 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.
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.
SHOPPING METRÔ TUCURUVI - O Shopping Metrô Tucuruvi segue engajado com o bem-estar e em
oferecer momentos divertidos para

SEBASTIÃO ROCHA
EMPREITEIRO
Serviço de pedreiro, pintor,
pisos, azulejos, telhados, encanamento e reforma em geral
96295-6633
97118-3103

RASPAGEM
DE TACOS
O melhor acabamento da ZN

3942-3939
99735-1517

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 recém-nascidos 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.
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS
BÁSICAS - a Associação Casa do
Caminho Mandaqui é uma das instituições que desenvolvem um trabalho assistencial em prol de famílias
carentes na Zona Norte. Denominada
#AmorEmMovimento, a campanha
voltada para a aquisição de cestas básicas recebe doações de qualquer valor, através de depósitos bancários.
Maiores informações pelo tel.: (11)
2231-3827 ou pelo site: www.casa
docaminhomandaqui.com.br
INSTITUTO ÊXITO DE EMPREENDEDORISMO - 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 - 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. A fome no
Brasil também tem cara e tem cor:
mulheres da periferia, chefes de família, negras, com pouco estudo
são as principais afetadas. 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! 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.

PRESTADOR
DE SERVIÇOS

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

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

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

Saiba como contribuir pelo whats
App: (11) 97597-8132.
SHOPPING FIRMA PARCERIA
COM ONG - drive-thru da Campanha 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. 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 Bem-Estar
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/
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 estão recebendo as
cestas básicas. Para mais informações:
(66) 9 9680-2795 - Padre Luís Isidoro
Molento. Facebook: https://www.
facebook.com/pnsenhorapiedade15
BASÍLICA DE SANT’ANA - Precisa 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,
2.060 - Santana - Telefone: 22819085. (Entregas em qualquer horário, pois temos a secretaria aberta e
também o segurança que fica 24 horas - então pode entregar para qualquer funcionário).
COMO LIDAR COM A ANSIEDADE CAUSADA PELA PANDEMIA: SETE AJUDAS PRÁTICAS DO SITE JW.ORG - A
pandemia de Covid-19 abalou o mundo de uma forma nunca antes vista e
afetou muito o bem-estar emocional
das pessoas em vários países. A ameaça de contrair e transmitir um vírus
que pode matar, bem como a ansiedade e o isolamento social tiveram um
profundo 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 famílias enfrentarem os efeitos da
pandemia. Acesse: https://www.jw.org/
pt/ensinos-biblicos/paz-felicidade/
epidemias-o-que-fazer-quadro-branco/

Campeonato Brasileiro 2021
Dia

Hora

17/7
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17/7
17/7
18/7
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17h
17h
19h
21h
11h
16h
18h15
20h30
20h30
20h
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LIVIA NEPOMUCENO é a
mais nova contratada da Band.
A jornalista chega para reforçar
ainda mais o esporte e o jornalismo da emissora. A partir do
próximo domingo (18), ela passa
a apresentar o Show do Esporte
com Kalinka Schutel enquanto
Glenda Kozlowski e Elia Júnior
acompanham as Olimpíadas
2021 direto de Tóquio, no
Japão. Depois disso, segue em
outras produções do canal.

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

SOSA MOTOBOY

Entrega rápida de encomendas
e documentos com segurança.
Serviço bancário, cartório, fórum
e recolhimento de assinaturas.
Valor R$ 2,00 o km e R$ 4,00
por ponto de parada.
Tel/Whats: 11 95262-3126
sosaexpress@yahoo.com

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

Foto: César Greco

Universidad Católica,
pelas oitavas de final
da Copa Libertadores
da América, na última quarta-feira (14).
Jogando fora de casa
o jogo foi disputado e
com pouca criatividade de ambos os times.
Aos 36 minutos o atacante Deyverson dominou a bola e cruzou. A
Jogadores comemorando o gol de Raphael Veiga
bola desviou no marcador e saiu pela linha
de fundo. Jogadores do
marcar na chance que teve aos 18
Verdão pediram pênalti, e o VAR minutos, o atacante Artur cobrou
entrou em ação, e após a revisão, escanteio pela direita e o zagueiro
o Verdão teve pênalti marcado por Fabrício Bruno se desgarrou da
toque no braço adversário. Aos 41 marcação e cabeceou para abrir
Raphael Veiga abriu o placar, no o placar. Aos 28 minutos, o atafinal do primeiro tempo o volante cante Bauman quase empatou e
Gutiérrez quase empatou em co- depois tiveram outras chances no
brança de falta no travessão. Na decorrer do jogo, mas não tiveram
segunda etapa, o Palmeiras vol- êxito. Ainda no primeiro tempo o
tou mais fechado e ficou a espe- Bragantino teve duas oportunira de contra-ataque, mas puxou dades de ampliar o placar, mas
poucas vezes. O time chileno até parou no goleiro Ramirez. No setentou, mas parou na marcação gundo tempo com a vantagem no
do Verdão. Palmeiras e Católica placar o Bragantino não dimise enfrentam na próxima quarta- nuiu o ritmo e aos 12 minutos o
feira (21), às 19h15 (de Brasília), Bauman foi expulso. Com o brano Allianz Parque. O empate dá a ço o atacante atingiu o rosto de
vaga ao Verdão, enquanto a der- Edimar e ele foi expulso após rerota por 1 a 0 leva a decisão para visão no VAR. Mais confortável
os pênaltis. Final: Palmeiras 1 x 0 no jogo, o Bragantino ampliou o
Universidad Católica.
placar aos 19 minutos com o meia

Eric Ramires. Após o gol o Braga
5. Na última quarta-feira (14), o manteve o domínio do jogo e adBragantino foi até o Equador, no ministrou bem até levar um susEstádio Banco de Guayaquil, en- to aos 47 minutos. Jogando na refrentar o Independiente del Valle, gião de Quito a 2.500m acima do
pelas oitavas de final da Sul- nível do mar, o Bragantino venAmericana. O jogo foi bem mar- ceu a partida por 2 a 0.
cado e disputado e os times não

deram espaço para a bola rolar. Serviço de Utilidade Pública Entretanto, na primeira oportu- Secr. Municipal de Esportes, Lanidade o Bragantino conseguiu zer e Recreação, Al. Iraé, 35, V. Clementino, CEP: 04075-000, Pabx:
5088-6400, e-mail: esportes@
prefeitura.sp.gov.br, Clubes da
Cidade, Centros Desportivos
(CDM) e Depto. de Promoções
12ª rodada
Esportivas, Lazer e Recreação;
- Secr. Estadual de Esportes,
Equipes
Loc al
Lazer e Turismo, Praça Antônio
São Paulo x Fortaleza
Morumbi
Prado, 9, Centro, CEP: 01010904, Tel.: 3241-5822.
Ceará x Athletico-PR
Castelão
Corinthians x Atlético-MG
Neo Química Arena
Fluminense x Grêmio
Maracanã
“Torcida Amiga, Bom-Dia”
Chapecoense x Cuiabá
Arena Condá
é expressão criada e imortalizada,
na crônica esportiva paulista,
Atlético-GO x Palmeiras
Antônio Accioly
pelo jornalista Ary Silva.
Bahia x Flamengo
Pitaçu
Inicialmente foi utilizada em
Internacional x Juventude
Beira-Rio
seu programa “Bola ao Ar”
Bragantino x Santos
Nabi Abi Chedid
na Rádio Bandeirantes e,
América-MG x Sport
Independência
posteriormente, na TV e jornais.

1. Eric Granado segue firme representando o Brasil fora do
país. Neste fim de semana (17 e
18/7), o desafio será a quarta etapa do Espanhol de Superbike, no
Circuito de Barcelona-Catalunha.
O local é considerado uma prova
“em casa” para o brasileiro, que
atualmente reside em Barcelona,
na Espanha. Integrante da equipe Honda Laglisse, o piloto compete na principal categoria, a
Superbike, com a motocicleta
CBR 1000RR-R Fireblade SP.

2. A 10ª etapa da Fórmula 1
acontece neste final de semana.
O GP da Inglaterra ocorre, no
Circuito de Silverstone, o 1º treino livre acontece na sexta-feira
(16) de julho, às 10h30, o 2º treino acontece também na sextafeira, às 14 horas, o terceiro treino será no sábado (17) de julho,
às 8 horas, e ao meio-dia e meia,
será o treino classificatório. Para
no domingo (18) acontecer a corrida às 11 horas.

3. Na última quinta-feira (15),
foi informado pelas autoridades locais de Tóquio, onde será
sediado as Olimpíadas, com início na sexta-feira (23), que pelo
menos oito funcionários de um
hotel japonês, da cidade de Hamamatsu, a oeste de Tóquio,
onde está alojada a equipe brasileira de Judô, deram positivo
em testes de Covid-19. Os testes foram feitos antes da chegada da delegação brasileira, de 30
pessoas, no último sábado (10).

4. O Palmeiras foi até Santiago
no Chile, no Estádio San Carlos de Apoquindo, enfrentar o

Junto com o lançamento da versão do sucesso global “Grande

Amore” do trio italiano e internacionalmente aclamado, IL
VOLO, em dueto com a estrela Paula Fernandes, o videoclipe
oficial foi finalmente na sextafeira (9), para ampliar a mensagem dessa versão única: celebrar juntos o amor e a paixão.
Paula Fernandes gravou suas
partes no Brasil, em sua própria fazenda em São Paulo, enquanto Il Volo gravou na deslumbrante localização da Villa
Borghese em Roma.

O cearense MATHEUS FERNANDES tem mais um motivo
para comemorar! O jovem cantor e compositor, além de estar
em primeiro lugar no Top200 da
Deezer e em terceiro no Top100
do Spotify com a faixa “Baby Me

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os sócios da ASSOCIAÇÃO VENEZIANI NEL MONDO - SAN MARCO VENETO, a
participar da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se na Sede Social à Rua Mateus Leme, nº 488
(Mandaqui) São Paulo - SP, no dia 27 de julho 2021,
às 18 horas, em 1ª convocação, ou às 18:30 horas,
em 2ª convocação, conforme dispõe o Estatuto Social, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Relatório e prestação de contas relativos ao exercício de 2020;
b) Outros assuntos de interesse social.
Valeriano Vecchiato - Presidente
São Paulo, 16 de julho de 2021

Anuncie
Balancetes, editais,
empregos, negócios,
veículos e outros.
A Gazeta da Zona Norte,
um jornal com 58 anos
de tradição
na Zona Norte.
Distribuição gratuita.

Atende”, coleciona mais um importante marco em sua carreira.
O álbum “Matheus Fernandes Na Praia - Parte 1”, lançado
pela Som Livre na última sextafeira (9), foi o terceiro mais ouvido globalmente no Spotify no
último fim de semana (10 e 11
de julho) e o único brasileiro a
entrar no Top10.

LUCIANO SZAFIR, 52 anos,
está internado desde o dia 22 de
junho por complicações do novo
coronavírus, mostrou que está
se recuperando bem. No último
sábado (10), Szafir saiu da intubação e postou um vídeo na rede
social para tranquilizar seus seguidores e fãs que estão torcendo pela sua recuperação: “Oi,
gente. Resolvi fazer esse vídeo
para mostrar que eu estou vivo
e para agradecer”.

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

