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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  

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. Após vencer todas as etapas 
do Enduro da Independência, a 
goiana Bárbara Neves conquis-
tou o tetracampeonato da cate-
goria Feminina, na última ter-
ça-feira (7/9), em Socorro (SP). 
A equipe Honda Racing tam-
bém foi ao pódio com Dário 
Júlio, vice-campeão da clas-
se Over 40, e com o estreante 
Tiago Wernersbach, quinto co-
locado da Brasil. Thiago Veloso 
finalizou em sétimo na Elite. A 
39ª edição do enduro de regu-
laridade teve largada em São 
Lourenço (MG) e quatro dias de 
disputas, totalizando 729 qui-
lômetros percorridos. A aliada 
de Bárbara Neves na conquis-
ta, mais uma vez, foi a motoci-
cleta nacional Honda CRF 250F. 
Ela volta às competições nos 
dias 25 e 26 de setembro, com 
a quinta prova do Campeonato 
Brasileiro de Enduro 2021, em 
Nova Bréscia (RS). 

39º Enduro da Independência
Categoria Feminina

1º - #201 - Bárbara Neves - 
Honda CRF 250F - 50 pontos
2º - #202 - Kessia Tristão - 44 
pontos
3º - #200 - Ana Rezende - 40 
pontos


2. A 14ª etapa da Fórmula 1, acon-
tece neste final de semana. O GP 
da Itália ocorre, no Circuito de 
Monza, o 1º treino livre acontece 
na sexta-feira (10) de setembro, 
às 09h20, o treino classificatório 

para o sábado acontece também 
na sexta-feira, às 12h50, o segun-
do treino será no sábado (11) de 
setembro, às 6h50, e às 11 horas, 
será o treino classificatório para 
o domingo (12), acontecer a cor-
rida às 10 horas. 


3. As Paralimpíadas de Tóquio 
foram encerradas no último do-
mingo (5/9). O Brasil conquis-
tou várias medalhas, o total de 
72 medalhas Paralímpicas: 22 de 
ouro, 20 de prata e 30 de bronze.


4. Ana Patrícia e Rebecca anun-
ciaram o fim da dupla após o tér-
mino da Olimpíada de Tóquio, a 
dupla ficou na quinta colocação 
no Vôlei de Praia na Olimpíada 
de Tóquio-2020. E na última 

terça-feira (7), Rebecca seguiu 
um novo rumo e agora estará 
ao lado de Talita, sua nova par-
ceira. A nova dupla treinará em 
Fortaleza e estreia na primeira 
etapa do Circuito Brasileiro de 
Vôlei de Praia entre os dias 21 e 
26 de setembro, na Urca, no Rio 
de Janeiro.


5. No domingo (5), a Seleção Bra-
si leira masculina de Vôlei conquis-
tou o Campeonato Sul-Ame ricano 
após vencer a partida decisiva 
contra a Argentina. O jogo acon-
teceu em Brasília (DF) e terminou 
com 3 sets a 1 para o Brasil (25/17, 
24/26, 25/18 e 25/18).


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: Divulgação/CBV/William Lucas

Seleção Brasileira masculina de Vôlei conquistou o 
Campeonato Sul-Americano contra a Argentina

20ª rodada
Campeonato Brasileiro 2021

 Dia Hora Equipes L o c a l

11/9 16h América-MG X Athletico-PR Independência         
11/9 17h Juventude x Cuiabá Alfredo Jaconi 
11/9 19h Bragantino x Chapecoense Nabi Abi Chedid
11/9 21h Santos x Bahia Vila Belmiro 
12/9 11h Grêmio x Ceará Arena do Grêmio         
12/9 16h Palmeiras x Flamengo Allianz Parque
12/9 16h Fortaleza x Atlético-MG Castelão 
12/9 18h15 Atlético-GO x Corinthians Antônio Accioly 
12/9  20h30 Fluminense x São Paulo Maracanã                
13/9 20h Sport x Internacional Ilha do Retiro

“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.

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

Espaço para cafeteria no centro 
do bairro de Santana. 

Rua Leite de Moraes, 67. Tr. ADM

CAFETERIA

Na última quarta-feira (8), o 
produtor musical ROBERTO 
CARLOS BRAGA II, conhe-
cido como Dudu Braga, aos 52 
anos, filho de Roberto Carlos, 
faleceu no Hospital Albert Eins-
tein, na Zona Sul de São Paulo. 
Ele estava em tratamento con-
tra um câncer no peritônio, 
uma membrana que envolve a 
parede abdominal. De acordo 
com a nota do Hospital Israelita 
Al bert Einstein a morte do pro-
dutor foi em decorrência de um 
câncer. “O falecimento do se-
nhor Roberto Carlos Braga II 
(Dudu Braga), às 14h21, em 
decorrência de um câncer. O 
paciente passou por uma série 
de internações para tratamen-
to quimioterápico e cirurgia”, 
diz o boletim assinado por dr. 
Fernando Maluf, oncologista do 
Hospital Israelita Albert Eins-
tein e Dr. Miguel Cendoroglo 
Neto, Diretor-Superintendente 
Médico e Serviços Hospitalares 
do Hospital Israelita Albert 
Einstein. Dudu nasceu com  
glaucoma e passou por sete ci-
rurgias ainda na infância. Ele 
perdeu a visão aos 23 anos, 

após um descolamento de reti-
na. Dudu era publicitário por 
formação, mas também era 
produtor musical, radialista e 
jornalista. Dudu deixa três fi-
lhos Giovanna, de 22 anos, 
Gian pietro, de 17 anos, fi-
lhos de uma relação ante-
rior do produtor com Márcia 
Mello Malheiros. Laura de cin-
co anos, fruto do relacionamen-
to com a esposa Valeska Braga 

com quem estava junto há 17 
anos e oficializou a união há 25 
dias. 

Na última sexta-feira (3), o ator 
SÉRGIO MAMBERTI, de 82 
anos, morreu. O artista estava 
internado em um hospital parti-
cular da rede Prevent Sênior, em 
São Paulo. O ator estava intuba-
do, com uma infecção nos pul-
mões e morreu em decorrência 
de falência múltipla de órgãos. 
Mamberti havia sido hospita-
lizado em julho deste ano para 
tratar de uma pneumonia e che-
gou a passar por uma Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), e 
após cerca de 15 dias, teve alta. 
O ator colecionou inúmeros pa-
péis de destaque como o saudo-
so Dr. Vitor do Castelo Rá-tim-
bum. Em 1964, casou-se com 
Vivien Mahr, com quem teve 
três filhos: o também ator Duda, 
o diretor Fabrício e Carlos. A es-
posa morreu em 1980. Depois 
disso, teve um companheiro por 
37 anos, Ednaldo Torquato, que 
morreu em 2019. Ao publicar 
sua autobiografia em abril des-
te ano, o ator falou abertamente 
sobre sua bissexualidade.

Fotos: Divulgação

Alunos da Rede Estadual podem receber 
auxílio de R$ 1 mil para continuar os estudos

Os alunos do 9º ano e Ensino 
Médio da rede estadual podem 
receber uma ajuda de R$1 mil 
reais para continuarem os es-
tudos. Quem tiver interesse, 
deve se inscrever até a próxima 
segunda-feira (13) para o pro-
grama Bolsa do Povo Educação 
- Ação Estudantes. Além de cur-
sarem o Ensino Médio ou o 9º 
ano do Ensino Fundamental, 
é necessário estar  inscrito no 
Cadastro Único – CadÚnico. As 
inscrições podem ser feitas no 
site https://www.bolsadopovo.
sp.gov.br/. O tutorial de inscri-
ção está disponível na página: 
https://youtu.be/hr1Fp00F7js

Após realizar a manifestação 
de interesse, o estudante será 

notificado via e-mail, SMS ou 
pela Secretaria Escolar Digital 
(SED) para a confirmação dos 
critérios de elegibilidade. Em se-
guida, será disponibilizado um 
Termo de Responsabilidade que 
deve ser, obrigatoriamente, assi-
nado para que o estudante este-
ja apto a receber o benefício. No 
caso dos estudantes menores de 
18 anos, a assinatura deve ser 
feita por um responsável legal.

Os pagamentos serão rea-
lizados proporcionalmente ao 
ano letivo e estão condicionados 
à frequência escolar mínima de 
80%, à dedicação de duas a três 
horas de estudos pelo aplicati-
vo Centro de Mídias SP (CMSP) 
e à participação nas avaliações 

de aprendizagem. Os estudan-
tes da 3ª série do Ensino Médio 
devem ainda realizar ativida-
des preparatórias para o Enem 
(Exame Nacional do Ensino 
Médio).

No total, esse programa cus-
tará cerca de R$400 milhões, 
sendo R$100 milhões para este 
ano e o restante em 2022. 

Dados da Secretaria da Edu-
cação do Estado de São Paulo 
(Seduc-SP) indicam que há 3,5 
milhões de estudantes matricu-
lados na rede estadual de ensi-
no, com cerca de 770 mil em si-
tuação de pobreza ou extrema 
pobreza. Destes, 1,2 milhão es-
tão no Ensino Médio, sendo 267 
mil em vulnerabilidade.

Virada Sustentável 2021 acontece 
nas estações do Metrô até 22/9

Como parte da progra-
mação da Virada Sustentável 
2021, o Metrô, em parceria 
com Green Eletron (maior ges-
tora sem fins lucrativos de lo-
gística reversa de eletroeletrô-
nicos e pilhas) e Coopermiti 
(Cooperativa de Trabalho, Pro-
dução, Reciclagem e Gestão de 
Resíduos Sólidos), disponibiliza 
coletores desses tipos de itens 
em desuso em dez estações. A 
ação começou no dia 2 e segue 
até o próximo dia 22 de setem-
bro. Essa é uma oportunidade 
para os passageiros descarta-
rem corretamente esses obje-
tos, uma destinação ambiental-
mente adequada.

A ação acontece nas esta-
ções: Vila Prudente, Jabaquara, 
Sé, Tucuruvi, Paraíso, Barra 
Funda, República, Tatuapé, 
Clí nicas e São Mateus. Poderão 
ser descartados produtos de pe-
queno e médio porte, como: 

computadores, celulares, cabos, 
carregadores, pilhas alcalinas, 

secadores de cabelo, console de 
videogame, entre outros.

Foto: viradasustentavel.org.br

Postos de coleta de materiais como pilhas e baterias

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

Praça Campo de Bagatelle recebeu ação 
de plantio promovida pelo RCSP-Norte 

e Subprefeitura Santana/Tucuruvi
A Praça Campo de Ba ga-

telle recebeu no último sába-
do (4), uma ação de plantio 
de mudas promovida em par-
ceria pelo Rotary Club de São 
Paulo-Norte e a Subprefeitura 
Santana/Tucuruvi. 

Na ocasião, a presiden-
te do RCSP-Norte, Rosmary 
Corrêa agradeceu a equipe da 
Subprefeitura que esteve no lo-
cal orientando os participan-
tes no momento do plantio. Em 
seguida, os companheiros dos 
RCSP-Norte seguiram para a 
comunidade Coruja, onde rea-
lizaram a entrega de uma bi-
cicleta para uma das mora-
doras que a utiliza, para ir ao 
trabalho.

Foto: RCSP-Norte/Divulgação

Ação de plantio realizada na Praça Campo de Bagatele 
pelo RCSP-Norte e Subprefeitura Santana/Tucuruvi

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento de 
WANDERSON CIRQUEIRA DA SILVA, 
em nosso loja situada na Av. Cruzeiro 
do Sul, 1100, Bairro Canindé - São Pau-
lo/SP, CEP - 03033-020 no prazo de 3 
dias úteis. O seu não comparecimento 
caracterizará o Abandono de Emprego, 
conforme o artigo 482, letra “I” da CLT.

São Paulo, 10 de setembro de 2021
Empresa: Polo Wear Shop D Comércio de Confecções Ltda

O mais eficiente veículo  
de divulgação em toda  

Região Norte da Capital

Desde 1963 ampliando  
e consolidando sua  

liderança na Zona Norte


