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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

RASPAGEM 
DE TACOS

3942-3939 
99735-1517

O melhor acabamento da ZN

O mais eficiente 
veículo de 

divulgação em 
toda Região 

Norte da Capital

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

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

CHÁ DE BONECAS - para o dia 26 
de setembro, das 12 às 20 horas, o 
Cantareira Norte Shopping está or-
ganizando um evento que vai encan-
tar toda a família: o Chá de Bonecas. 
Será um encontro realizado em par-
ceria com a Loja Vivas Art Reborn, 
onde as crianças poderão se reunir 
para medir seus bebês, pesar e até 
emitir a certidão de nascimento de 
seus filhos de brinquedo contendo 
todas as características e dados per-
sonalizados. Local: Piso 1, ao lado da 
loja American Sport - Redes sociais 
Instagram e Facebook: @cantareira-
norteshopping - Endereço: Avenida 
Raimundo Pereira de Magalhães, 
11.001, Jardim Pirituba.

ASSOCIAÇÃO ABCEL (CASA 
DA VÓ LIA) - a associação ABCEL 
está precisando de ajuda, doações 
para fazer uma festa para a crian-
çada. Estamos aceitando brinque-
dos, bolos, refrigerantes, salgados 
e doces. Para ajudar só chamar no 
whatsapp ou ligar – (11) 98327-0897 
- Eliane.

UM SOCORRO À MEIA NOITE 
- é uma plataforma de conteú-
do que utiliza as redes sociais 
e principalmente o Instagram,  
@umsocorroameianoite, para in-
formar, acolher e empoderar mu-
lheres sobreviventes de qualquer 
tipo de violência. Também orien-
ta mulheres de todo o Brasil com 
publicações de conteúdos didáticos 
e acessíveis, com representações 
imagéticas atrativas. Esses conte-
údos são pautados em temas in-
formativos sobre os diversos tipos 
de violência contra as mulheres e 
como superá-la, sobre seus direi-
tos, saúde mental, bem-estar e em-
poderamento feminino.

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 che-
gada 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 impor-
tante 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 neces-
sários 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 fa-
çam umas comprinhas!!! Fica per-
tinho do Horto Florestal! Escola de 
Educação Especial em São Paulo 
- Endereço: R. Luís Carlos Gentile 
de Laet, 1736 - Vila Rosa. Telefone: 
(11) 2203-0361.

INSTITUTO ÊXITO DE EM-
PREENDEDORISMO - insti-
tuição sem fins lucrativos, amplia 
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.ins-
titutoexito.com.br, onde o usurário 
será direcionado. No endereço, o 
doador poderá fazer transferência 
bancária e um Pix no valor que de-
sejar. 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”. O objetivo é comprar ces-
tas básicas e distribuir para as mães 
que moram em comunidades ca-
rentes 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 ma-
carrão - 500g, 1 molho de tomate 

pronto - 340g, 1 pacote de sal refina-
do - 1kg, 1 leite em pó mistura lác-
tea - 200g, 1 pacote de fubá - 500g, 
1 pacote de café torrado e moído - 
250g, 1 embalagem para os itens 
da cesta. Juntos faremos um ver-
dadeiro ato de amor para presen-
tear a muitas mães guerreiras que 
merecem ter paz em seus corações.  
Saiba como contribuir pelo whatsA-
pp: (11) 97597-8132.

CAMPANHA - para arreca-
dar cestas básicas para 1.500 fa-
mílias, devido aos desdobramen-
tos do Coro navírus (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 insti-
tuições mais respeitadas do tercei-
ro setor, acaba de lançar sua nova 
campanha de arrecadação e doa-
ção de cestas básicas para as mais 
de 1.500 famílias que dependem da 
instituição para realizar suas re-
feições diárias. O valor para a doa-
ção 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 en-
tanto, as doações não terão um li-
mite 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 
Ave nida 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: (11) 93031-
3124 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.

1. No dia 17 de setembro, a ex-
jogadora de Basquete, Geisa 
Oliveira, morreu aos 42 anos, 
na cidade de Campinas, vítima 
de uma parada cardiorrespira-
tória. Geisa somava passagens 
pela Seleção Brasileira e nos úl-
timos anos trabalhou como re-
presentante da Liga de Basquete 
Feminino, a ex-pivô foi cam-
peã brasileira de Basquete pelo 
Americana, Vasco e Ourinhos. 
Além da Seleção Brasileira, a 
pivô de 1,89m também atuou em 
equipes europeias da Espanha, 
Hungria e Itália. A ex-atleta es-
tava grávida de três meses de 
seu primeiro filho e deixa o espo-
so. A ex-jogadora foi velada em 
Campinas, onde morava com o 
marido.


2. Na última terça-feira (21), 
no Dia Nacional de Luta da 
Pessoa com Deficiência, acon-
teceu uma homenagem aos 130 
atletas e técnicos da Delegação 
Paralímpica Brasileira. Eles re-
ceberam a Medalha de Ho me-
nagem Esportiva do Estado de 
São Paulo. Dos 259 atletas que 
fizeram parte da Delegação, 136 
são nascidos ou vivem no Estado 
de São Paulo.  Dos atletas pau-
listas, 48 garantiram medalhas 
para o Brasil, que ficou em 7º 
lugar no ranking mundial. Os 
bons resultados alcançados por 
eles contribuíram para que o 
País chegasse à marca de me-
lhor campanha em toda a histó-
ria dos Jogos Paralímpicos. 


3. A 15ª etapa da Fórmula 1, 
acontece neste final de sema-
na, o GP da Rússia ocorre, no 
Autódromo de Sochi. O 1º trei-
no livre acontece na sexta-fei-
ra (24) de setembro, às 05h30, 
o 2º treino acontece também na 
sexta-feira, às 9 horas, o tercei-
ro treino será no sábado (25) 
de setembro, às 6 horas, e às 
8h30, será o treino classificató-
rio. Para no domingo (26), acon-
tecer a corrida às 8h30. 


4. Na última quarta-feira (22), o 
Palmeiras e Corinthians se en-
frentaram no estádio Allianz 
Parque pela 6ª rodada do Cam-
peonato Paulista. O primeiro 
tempo foi muito disputado: aos 
dois minutos, Diany criou a pri-
meira boa oportunidade para o 
Corinthians, depois, o Verdão 
pressionou e conseguiu sair 
na frente por causa de um va-
cilo da defesa do Timão. Chú 
disparou para direita, cruzou, 
e Giovanna Campiolo acabou 
mandando contra o próprio gol, 
ao tentar fazer o corte. Após o 
gol contra, o Timão dominou a 
partida e teve ótimas chances, 
mas estavam bem marcadas 
pela equipe do Palmeiras e não 
conseguiu empatar o placar. No 
segundo tempo o Verdão come-
çou assustando com um chute 
de fora da área, o Timão respon-
deu. O jogo seguiu disputado e, 
aos 29 minutos, Gabi Zanotti 
achou Adriana na área, e dei-
xou tudo igual no placar. Aos 44, 
Gabi Zanotti fez falta dura em 
Duda Santos, recebeu o segundo 
amarelo e foi expulsa. A jogado-
ra do Palmeiras deixou o campo 
chorando, com fortes dores e vi-
rou preocupação para a sequên-
cia da temporada. As equipes se 

enfrentarão no domingo (26), às 
21 horas, na Neo Química Arena 
na final do Brasileiro Feminino, 
e o jogo pelo Campeonato 
Paulista foi um esquenta de 
como poderá ser a partida, nes-
se jogo o Timão tem a vanta-
gem do empate depois de ter 
vencido o jogo de ida por 1 a 0 
no próprio Allianz Parque. No 
Campeonato Paulista Palmeiras 
e Corinthians ficaram no empa-
te em 1 a 1. 


5. Pela 19ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro, rodada atra-
sada, o São Paulo recebeu o 
América-MG, no estádio do 
Morumbi. O São Paulo teve 
mais posse de bola, e quem levou 
perigo ao gol foi o América-MG, 
aos 16 minutos o América-MG 
fez uma linha de impedimen-
to bem feito que conseguiu fa-
zer com que o gol fosse anulado. 
O São Paulo cresceu na partida, 
mas não teve tanto efeito. No 
segundo tempo, o Tricolor teve 
dificuldade para criar jogadas 
mais perigosas, apesar de ter 
posse de bola, Calleri entrou aos 
36 minutos, mas não adiantou. 
Aos 39 minutos o América-MG 
assustou, mas nada que tives-
se efeito. Foi um jogo de pouca 
criação e emoção.


6. O Bragantino recebeu o Li-
bertad no estádio Nabi Abi Che-
did, pela semifinal da Copa Sul-
Americana, o time da casa teve 
mais posse de bola, porém teve 
dificuldades apesar da superiori-
dade no primeiro tempo. O time 
paraguaio tentou atacar e levou 

perigo ao gol do Bragantino. Aos 
29 minutos, após cobrança de 
escanteio, Artur fez boa jogada 
pela direita e cruzou na área e 
Ytalo apareceu na segunda trave 
e cabeceou para o gol. O Massa 
Bruta seguiu controlando a par-
tida e segurou a vitória parcial 
até o fim do primeiro tempo. No 
segundo tempo o Libertad vol-
tou procurando sair mais ao ata-
que, mas foi Bragantino que en-
controu o caminho do gol. Aos 
três minutos, Artur recebeu na 
área e bateu para o gol. A bola 
acertou o braço de Vangioni, e 
o árbitro marcou pênalti. Artur 
cobrou e marcou o segundo do 
Bragantino. O Libertad foi ao 
ataque, porém, esbarraram na 
marcação do Bragantino e pou-
co criou. Aos 48 minutos, Luan 
Cândido aproveitou um rebote 
na área e mandou para o gol, mas 
o lance, foi revisado pelo VAR. E 
como a bola acertou o árbitro na 
origem da jogada, o juiz anulou o 
gol. O jogo de volta está marcado 
para a próxima quarta-feira (29) 
e será disputado às 19h15 (de 
Brasília), no estádio Defensores 
del Chaco, no Paraguai. O Red 
Bull Bragantino está próximo 
de conquistar uma vaga na final 
da Copa Sul-Americana. A tor-
cida voltou ao Nabi Abi Chedid, 
após um ano e meio. O clube in-
formou que o público foi de 1.203 
pessoas. Os ingressos foram dis-
ponibilizados apenas para só-
cios-torcedores do clube. 


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: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Torcida que voltou ao Nabi Abi Chedid após um ano e meio

O Bragantino enfrentou o Libertad pela semifinal da Copa Sul-Americana

22ª rodada
Campeonato Brasileiro 2021

 Dia Hora Equipes L o c a l

25/9 17h Ceará x Chapecoense Castelão           
25/9 19h Corinthians x Palmeiras Neo Química Arena  
25/9 21h São Paulo x Atlético-MG Morumbi 
26/9 11h América-MG x Flamengo Independência
26/9 16h Fluminense x Bragantino Maracanã         
26/9 16h Internacional x Bahia Beira-Rio 
26/9 16h Juventude x Santos Alfredo Jaconi  
26/9 18h15 Sport x Fortaleza Arena de Pernambuco
26/9  18h15 Athletico-PR x Grêmio Arena da Baixada                
26/9 20h30 Atlético-GO x Cuiabá Antônio Acciolly 

“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 VENDO JAZIGO
Com 3 gavetas no 

Cemitério Horto Flo-
restal-SP. R$ 15 mil.
Tel: 95193-8113

SENHORES LEITORES 
Atenção na hora de contratar um serviço!

Não é de nossa responsabilidade  
o conteúdo dos anúncios publicados  
nem a idoneidade dos anunciantes

Projeto Abraça Edu Chaves reuniu 
representantes de diferentes serviços públicos

O Projeto Abraça Edu Chaves 
foi realizado no último dia 18, 
na sede da SAPEC - Sociedade 
Amigos do Parque Edu Chaves 
com representantes de diferen-
tes serviços públicos disponíveis 
para a população. “Existem mui-
tos serviços públicos que as pes-
soas não conhecem e, por isso, 
acabam não procurando”, obser-
vou Nelson Ferreira, idealizador 
do evento.

Chamado como Dia “D”Ações, 
o evento buscou reunir diferentes 
segmentos que podem atender 
pessoas em situação de vulnerabi-
lidade na pandemia. Entre os ser-
viços disponibilizados durante o 
evento, estão:

•SMDET - Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho com a divulgação 
do Programa Mãos e Mentes 
Paulistana, que oferece apoio ao 
artesão e manualistas com ca-
pacitação empreendedora e or-
ganização de feiras e eventos;
•ADE SAMPA - Agência de De-
sen volvimento Econômico da 
Cidade de São Paulo, com con-
sultorias e orientações referen-
tes ao MEI- Microempreendedor 
Individual, Microcrédito - par-
cerias CAIXA e Banco Povo 
Paulista, encaminhamento  
TEIA - Espaço Colaborativo de 
Trabalho, inscrições nos pro-
gramas, cursos e eventos, en-
caminhamento para o Ciclo de 
Orientação Individual, parce-
lamento de débitos do MEI, 
orientação DASN - SIMEI, 
orientação configuração senha 
web, orientação configuração 

Nota Fiscal, Consulta CCM, 
CCMEI e CNPJ, entre outros 
serviços;
•CATE - Centro de Apoio ao 
Trabalho e Empreendedorismo 
e seus serviços
•UVIS Jaçanã Tremembé - 
Unidade de Vigilância em Saúde 
que na ocasião realizou uma 
ação educativa com kit de sinan-
tropicos e busca de casos de es-
porotricose na região;
•GCM - Guarda Civil Metropo-
litana dando apoio ao evento;
•UBS - Parque Edu Chaves com 
realização de testagem rápida 
para HIV, sífilis e hepatites vi-
rais e demais orientações

•Biblioteca José Mauro de Vas-
concelos - com o Projeto “Pegue 
e Leia”
•Projeto Boa Visão - exames de 
vista gratuitos;
•Ongs e Instituições: Rede Ge-
ra ção Solidárias, Amigos da 
Marmita e SAPEC para arreca-
dação de alimentos;
•Javert - estrutura de som para 
o evento;
•Amigos do MC Cachorrão : em 
apoio à campanha de arrecada-
ção de alimentos;
•Associação Amigos do Mirante 
do Jardim São Paulo;
•Escola de Dança Carlinhos de 
Jesus.

Foto: Divulgação

Projeto Abraça Edu Chaves reuniu diferentes 
representantes de cada setor público


