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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

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 ou contratar 
um serviço! 

Não é de nossa 
responsabilidade  
o conteúdo dos 

anúncios publicados 
nem a idoneidade 
dos anunciantes

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

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

1. A 12ª etapa da Fórmula 1, acon-
tece neste final de semana, o GP 
da Bélgica ocorre, no Circuito de 
Spa-Francorchamps. O 1º treino 
livre acontece na sexta-feira (27) 
de julho, às 6h30, o 2º treino acon-
tece também na sexta-feira, às 10 
horas, o terceiro treino será no sá-
bado (28) de julho, às 7 horas, e às 
10 horas, será o treino classifica-
tório. Para no domingo (29), acon-
tecer a corrida às 10 horas. 


2. Em 2022 haverá o 1º Centro 
Olímpico de Skate em Campinas 
(SP), as obras estão previstas 
para serem entregues no 2º se-
mestre de 2022. A parceria en-
volve a Prefeitura Municipal de 
Campinas, o Ministério da Ci-
da dania, por meio da Secre ta-
ria Especial do Esporte, e a Con-
federação Brasileira de Skate 
(CBSk). Com mais de 3.100 me-
tros quadrados, no primeiro mo-
mento contando com pistas de 
street e park, modalidades que já 
integram os Jogos Olímpicos, e 
um half pipe (vertical), o comple-
xo terá também toda a estrutura 
para as atividades administrativas 
e multidisciplinares, como: acade-
mia, vestiários, fisioterapia, centro 
de convivência, alojamentos. Leia 
mais em www.cbsk.com.br


3. Na última terça-feira (24), os 
clubes espanhóis, com apoio da 
La Liga, decidiram não ceder atle-
tas para convocações de seleções 
sul-americanas na próxima Data 
Fifa, de rodada tripla das elimi-
natórias da Copa do Mundo de 
2022. O principal motivo é o ris-
co de contaminação por Covid-19, 
pois ao retornar teriam que fa-
zer 14 dias de quarentena e isso 
atrapalharia os clubes espanhóis. 
A Premier League, da Inglaterra, 
também informou que não libe-
rará os jogadores que fazem par-
te da “lista vermelha” britânica. 
As próximas partidas da Seleção 
estão marcadas contra Chile, 
Argentina e Peru. 


4. No primeiro dia da Paralim-
píada em Tóquio, o Brasil con-
quistou quatro medalhas, e na úl-
tima quinta-feira (26), manteve o 
ritmo e conquistou mais quatro, 

Jovane Guissone conquistou a 
prata na esgrima sobre cadei-
ra de rodas, ele foi Campeão em 
Londres 2012. No hipismo teve 
medalha inédita com Rodolpho 
Riskalla, conquistando a pra-
ta. Na natação Daniel Dias con-
quistou uma medalha de bron-
ze nos 100m livre da classe S5 e 
também conquistou o bronze no 
revezamento 4x50m livre mis-
to 20 pontos junto com Patrícia 
Pereira dos Santos, Joana Neves 
e Talisson Glock. Até o fecha-
mento dessa edição o Brasil con-
tava com o total de oito meda-
lhas Paralímpicas: uma de ouro, 
três de prata e quatro de bronze.  
Daniel Dias soma 27 medalhas 
em Paralimpíadas.


5. Na última quarta-feira (25) o 
Santos foi até a Arena da Baixada 
em Curitiba, enfrentar o Athletico-
PR pelo jogo de ida das quartas 
de final Copa do Brasil. O fura-
cão veio com tudo para cima do 
Santos, tanto que aos 16 minu-
tos do primeiro tempo o atacan-
te Renato Kayzer abriu o placar. 
O Peixe até tentou, mas não con-
seguiu empatar. No segundo tem-
po, aos 20 min, o Peixe pediu pê-
nalti por toque no braço de Renato 
Kayzer na área, mas a arbitragem 
não marcou. O time da casa che-
gou a balançar a rede novamente 
aos 38, com Vinícus Mingotti, mas 
foi marcado impedimento. A par-
tida de volta entre Athletico-PR 
e Santos será no dia em 14 de se-
tembro, às 21h30, na Vila Belmiro. 
Lembrando que, na Copa do Brasil 
o gol fora de casa não é critério de 

desempate. O Furacão leva a van-
tagem do empate, o Santos precisa 
vencer por pelo menos dois gols de 
diferença para se classificar. Caso o 
Santos vença a partida por um gol 
de vantagem, a decisão vai para 
os pênaltis. O Athletico venceu o 
Santos, por 1 a 0.


6. Na última quarta-feira (25), o 
São Paulo recebeu o Fortaleza pelo 
jogo de ida das quartas de final 
Copa do Brasil. O Fortaleza come-
çou pressionando o São Paulo na 
saída de bola e teve muitas chan-
ces criadas a partir disso. O pri-
meiro tempo foi disputado e tran-
cado e no final houve um princípio 
de discussão entre Wellington 
Paulista e Reinaldo. No segun-
do tempo, o jogo ficou mais dinâ-
mico e o Tricolor tentou se impor 
no jogo, o atacante Rigoni fez a di-
ferença e aos 23 minutos abriu o 
placar para o São Paulo, e aos 33 
ele ampliou o placar. Até os 38 mi-
nutos o jogo parecia estar com o 
placar garantido pelo Tricolor, até 
que Tiago Volpi falhou e o lateral 
direito Yago Pikachu aproveitou, 
no final o Fortaleza pressionou 
e empatou ao 47 com o atacante 
Romarinho. O empate (2 a 2) saiu 
com um gosto amargo para o São 
Paulo. No dia 15 de setembro, às 
21h30 Fortaleza e São Paulo fa-
zem o jogo de volta das quartas de 
final na Arena Castelão. Os dois 
precisam de uma vitória simples 
para avançar. Qualquer empate 
leva a decisão para os pênaltis.


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.

Fotos: Ale Cabral/CPB

Patrícia, Daniel, Joana e Talisson no 
pódio do 4x100m livre 20 pontos 

Daniel Dias soma 27 medalhas 
em Paralimpíadas

“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.

18ª rodada
Campeonato Brasileiro 2021

 Dia Hora Equipes L o c a l

28/8 17h Sport X Chapecoense Ilha do Retiro         
28/8 19h Santos x Flamengo Vila Belmiro
28/8 21h Palmeiras x Athletico-PR Allianz Parque
28/8 21h Grêmio x Corinthians Arena do Grêmio 
29/8 11h América-MG x Ceará Independência       
29/8 16h Juventude x São Paulo Alfredo Jaconi
29/8 18h15 Atlético-GO x Internacional Antônio Acciolly 
29/8 20h30 Bragantino x Atlético-MG Nabi Abi Chedid 
30/8 19h Fluminense x Bahia Maracanã               
30/8 21h30 Fortaleza x Cuiabá Castelão 

UM SOCORRO À MEIA NOITE 
- é uma plataforma de conteúdo que 
utiliza as redes sociais e principal-
mente o Instagram, @umsocorro-
ameianoite, para informar, acolher 
e empoderar mulheres sobreviven-
tes de qualquer tipo de violência. 
Também orienta mulheres de todo 
o Brasil com publicações de conteú-
dos didáticos e acessíveis, com re-
presentações imagéticas atrativas. 
Esses conteúdos são pautados em 
temas informativos sobre os diver-
sos tipos de violência contra as mu-
lheres e como superá-la, sobre seus 
direitos, saúde mental, bem-estar e 
empoderamento feminino.

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 
GALERA DO CLICK - o Shopping 
Metrô Tucuruvi apresenta à região 
uma exposição especial e que pro-
mete encantar o público: a Galera 

do Click. O acervo com 30 fotos de 
crianças e jovens com Síndrome de 
Down traz para o público a histó-
ria dessas pessoas, que passaram a 
enxergar o mundo através das len-
tes das câmeras e que encontraram 
nas fotografias uma nova manei-
ra de se expressar. Localizado no 
Piso L1, ao lado das escadas que 
dão acesso à plataforma do me-
trô, o acervo segue no empreendi-
mento de segunda-feira a sábado, 
das 10 às 22 horas, e aos domin-
gos e feriados, das 14 às 20 horas, 
até o dia 28. Para conferir mais de-
talhes sobre essa iniciativa, basta 
acessar a página do Instagram -@
galeradoclick. 

FEIRA SUSTENTÁVEL - o San-
tana Parque Shopping inaugura 
uma Feira Sustentável em seu esta-
cionamento. Todos os sábados, das 

8 às 15 horas o público tem aces-
so a 12 barracas com produtos de 
hortifruti, temperos, queijos, car-
nes nobres, entre outros, além de 
contar com uma tradicional banca 
de pastel, caldo de cana, sucos, vi-
taminas, açaí e muito mais! Local: 
Estacionamento do Santana Parque 
Shopping na Rua Conselheiro Mo-
reira de Barros, 2.780 – Santana. 
Mais informações pelo site: www.
santanaparqueshopping.com.br ou 
pelo telefone: (11) 2238-3002 ou 
WhatsApp: (11) 96588-3226.

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 conta-
to pelos telefones: 11 98327-0897 ou 
96151-5783.

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. Desde 1978, a 
Associação mantém além dessa ou-
tras atividades solidárias, o serviço 
de Assistência às Gestantes. Para 
presentear as mamães com rou-
pas, fraldas e outros itens necessá-
rios para o acolhimento do bebê, a 
Casa do Caminho necessita de doa-
ções. Para participar da Campanha 
Enxoval de Bebê, veja as informa-
ções 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 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 fa-
mílias carentes na Zona Norte. 
Seu trabalho assistencial voltado, 
tanto para a distribuição de ces-
tas básicas, quanto assistência a 
gestantes em situação de vulnera-
bilidade ou mesmo campanhas pe-
riódicas (arrecadação de cobertores 

ou material escolar), assim como ou-
tras necessidades sociais é realizado 
há mais de 45 anos. 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

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.

PINTURAS
De casa, apartamento,

fachada de prédio.
Tel: 96218-6742

Reinaldo

FLORICULTURA 
DA JOANINHA

Entrega de flores em todos os 
bairros de São Paulo e ABC.

Buquê de Rosas  
Orquídeas / Arranjos  

Cestas / Coroas Fúnebres
Avenida Imirim, 253

   96521-2237
     villadasartesflores

Casa de Cultura Vila Guilherme abriga unidade do 
Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial

Com atendimento espe-
cializado gratuito e realiza-
ção de cursos, oficinas pales-
tras e seminários, os Centros 
de Re ferência de Promoção 
da Igual dade Racial estão 
localizados nos seguintes 
endereços: 

Centros de Referência 
de Promoção da 
Igualdade Racial

Centro de Referência de 
Promoção da Igualdade Ra-
cial - Leste 1
Endereço: Avenida dos Meta-  
lúrgicos, 155 - Cidade Tira- 
 dentes
Horário: segunda a sexta-feira, 
das 9 às 18 horas
E-mail: smdhccrpirleste1@ 
prefeitura.sp.gov.br
Telefone:2558-8896
WhatsApp:95585-2475

Centro de Referência de 
Pro moção da Igualdade Ra-
cial - Leste 2
Casa de Cultura de Itaim 
Paulista
Endereço: Rua Monte Cambe-
rela, 490 - Vila Silva Teles
Horário: terça a sexta-feira, das 
9 às 18 horas
E-mail: smdhccrpirleste2@ 
prefeitura.sp.gov.br
Telefone: 2558-8896
WhatsApp: 95585-2475

Centro de Referência de 
Pro moção da Igualdade Ra-
cial - Centro
Centro Cultural - Vila Itororó
Endereço: Rua Maestro Cardim, 
60 - Bela Vista
Horário: terça a sexta das 9 às 
18 horas
E-mail: smdhccrpircentro@ 
prefeitura.sp.gov.br
Telefone: 2558-8896
WhatsApp: 95585-2475

Centro de Referência de 
Pro moção da Igualdade Ra-
cial - Oeste
Casa de Cultura do Butantã
Endereço: Avenida Junta Mizu-
moto, 13 - Jardim Peri Peri
Temporariamente cedido à Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
considerando as ações de en-
frentamento à Covid-19.
Para pedidos de agendamen-
to, contatar: smdhccrpiroeste@
prefeitura.sp.gov.br
Telefone: 2558-8896
WhatsApp: 95585-2475

Centro de Referência de 
Pro moção da Igualdade 
Racial - Norte 1
Casa de Cultura Vila Guilherme 
- Casarão
Endereço: Praça Oscar da Silva, 
110 - Vila Guilherme
Horário: terça a sexta-feira, das 
9 às 18 horas
E-mail: smdhccrpirnorte1@
prefeitura.sp.gov.br
Telefone: 2558-8896
WhatsApp: 95585-2475

Centro de Referência de 
Promoção da Igualdade Ra-
cial - Norte 2
Casa de Cultura da Brasilândia
Endereço: Praça Benedicta Cava-
lheiro, s/nº - Freguesia Do Ó
Horário: terça a sexta-feira, das 
9 às 18 horas
E-mail: smdhccrpirnorte2@
prefeitura.sp.gov.br
Telefone: 2558-8896
WhatsApp: 95585-2475

Centro de Referência de 
Promoção da Igualdade Ra-
cial - Sul 1
Casa de Cultura Campo Limpo - 
Nathalia Rosemburg
Endereço: Rua Aroldo de Aze-
vedo, 100 - Jardim Bom Refugio
Horário: terça a sexta-feira, das 
9 às 18 horas
E-mail: smdhccrpirsul1@ 
prefeitura.sp.gov.br
Telefone: 2558-8896
WhatsApp: 95585-2475

Centro de Referência de 
Promoção da Igualdade Ra-
cial - Sul 2
Casa de Cultura Parelheiros
Endereço: Rua Nazle Mauad 
Lutfi, 169 - Parque Tamari
Horário: terça a sexta-feira, das 
9 às 18 horas
E-mail: smdhccrpirsul2@ 
prefeitura.sp.gov.br
Telefone: 2558-8896
WhatsApp: 95585-2475

Coordenação de Promoção 
da Igualdade Racial
Secretaria Municipal de Di rei tos 
Humanos e Cidadania
Rua Líbero Badaró, 119 - 9º 
andar
E-mail: combateaoracismo@
prefeitura.sp.gov.br e smdhccpir 
@prefeitura.sp.gov.br
Telefone: 2833-4305 e 2833-4308
WhatsApp: 95585-2475

Disque 156 - Portal de Aten- 
 dimento 

Outros canais para 
denunciar casos de 

racismo estão disponíveis 
nos seguintes canais

•Secretaria Municipal de Di
reitos Humanos e Cidadania- 
Coordenação de Promoção da 
Igualdade Racial
Rua Libero Badaró, 119 - 9º 
andar
Telefone: (11) 2833-4305/ 4308 
e-mail: smdhccpir@prefeitura.
sp.gov.br e combateaoracismo@
prefeitura.sp.gov.br

•Disque 100 - Disque Direitos 
Humanos - Secretaria de Direi-
tos Humanos da Presi dência da 
República

•Defensoria Pública do Esta do de 
São Paulo - Núcleo Especializado 
de Defesa da Diversidade e da 
Igualdade Racial
Rua Teixeira da Silva, 217
Telefone: (11) 3489-2750
e-mail: núcleo.discriminação@
defensoria.sp.def.br

SOS Racismo - ALESP
Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo
Avenida Pedro Álvares Cabral, 
201 - subsolo - sala 03 - Ibirapuera
e-mail: sosracismo@al.sp.gov.br
Horário de atendimento: segun-
da a sexta-feira, das 9 às 19 horas

Polícia Civil
DECRADI - Delegacia de Polícia 
de Repressão aos Crimes Raciais 
e Delitos de Intolerância
Rua Brigadeiro Tobias, 527 - 3º 
andar- Luz
Telefone: (11) 3311-3555/3556
e-mail: decradi@policiacivil.sp.
gov.br

Foto: Prefeitura de São Paulo

Secretária Municipal de Promoção da Igualdade Racial, Elisa Lucas 
      Rodrigues e a Secretária de Direitos Humanos e Cidadania, 

Claudia Carletto, visitam Centro de Referência na Vila Guilherme


