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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

ASSOCIAÇÃO ABECL (CASA 
DA VÓ LIA) - a associação ABECL 
está precisando de ajuda, doações 
para fazer uma festa para a criança-
da. Estamos aceitando brinquedos, 
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 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 conte-
údos 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.

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 mulhe-
res grávidas e às mamães com fi-
lhos recém-nascidos faz parte do 
importante trabalho realizado pela 
Casa do Caminho do Mandaqui. 
Desde 1978, a Associação mantém 
além dessa outras atividades soli-
dárias, o serviço de Assistência às 
Gestantes. Para presentear as ma-
mães com roupas, fraldas e outros 
itens necessários para o acolhimen-
to do bebê, a Casa do Caminho ne-
cessita de doações. Para partici-
par da Campanha Enxoval de Bebê, 
veja as informações no quadro nes-
ta página. Ou entre no site www.

casadocaminhomandaqui.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.

INSTITUTO ÊXITO DE EM-
PREENDEDORISMO - institui-
ção sem fins lucrativos, está empe-
nhado em reduzir os impactos sociais 
causados pela pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19) no nosso País. 
Para isso, abriu espaço em seus ca-
nais de comunicação para ampliar a 
Campanha “Tamo Junto na Luta”, 
do Transforma Brasil. O objetivo é 
arrecadar alimentos e doações em di-
nheiro para auxiliar a população que 
está passando por dificuldades neste 
momento crítico que estamos viven-
do. As doações são ilimitadas e po-
dem ser feitas no site www.institu-
toexito.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 
UR BANOS - lança a Campanha 
“Alimente a Família de Uma Mãe 
Carente”. A fome no Brasil também 
tem cara e tem cor: mulheres da pe-
riferia, chefes de família, negras, com 
pouco estudo são as principais afeta-
das. Nós, do Instituto dos Trovadores 
Urbanos, estamos muito sensibiliza-
dos 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 partici-
par! 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 paco-
tes 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 contri-
buir pelo whatsApp: (11) 97597-8132.

CAMPANHA - para arrecadar 
cestas básicas para 1.500 famí-
lias, 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 campa-
nha de arrecadação e doação de ces-
tas básicas para as mais de 1.500 fa-
mílias que dependem da instituição 
para realizar suas refeições diárias. 
O valor para a doação da cesta bási-
ca é de R$140,00 e contempla uma 
cesta de alimentos e outra de produ-
tos para limpeza e higiene pessoal, 
suficientes para suprir as necessida-
des 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 abai-
xo: 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 es-
tão recebendo as cestas básicas. 
Para mais informações: (11) 93031-
3124 Padre Luís Isidoro Molento. 
Facebook: https://www.facebook.
com/pnsenhorapiedade15 

BASÍLICA DE SANT’ANA - pre-
cisam de alimentos que contém em 
uma cesta básica: arroz, feijão, açúcar, 
sal, óleo, macarrão, molho, café, bola-
cha, leite, farinha de trigo. Procurar 
por: Padre Beto, Lourdes ou Flávia - 
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 
2060 - Santana - Telefone: 2281-9085 
- (Entregas em qualquer horário, 

pois temos a secretaria aberta e tam-
bém o segurança que fica 24 horas - 
então pode entregar para qualquer 
funcionário).

COMO LIDAR COM A ANSIE-
DADE CAUSADA PELA PAN-
DEMIA: SETE AJUDAS PRÁ-
TICAS DO SITE JW.ORG - A 
pandemia de Covid-19 abalou o mun-
do de uma forma nunca antes vista e 
afetou muito o bem-estar emocional 
das pessoas em vários países. A ame-
aça de contrair e transmitir um vírus 
que pode matar, bem como a ansieda-
de e o isolamento social tiveram um 
profundo impacto em pessoas de dife-
rentes formações. Para ajudar as pes-
soas a lidar com essa situação, o site 

oficial das Testemunhas de Jeová, 
jw.org, apresenta o vídeo Epidemias 
- O que você pode fazer?. Essa ani-
mação 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-felici-
dade/epidemias-o-que-fazer-quadro
-branco/ 

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TA NA - informa que não está rea-
lizando reuniões presenciais com a 
comunidade desde março de 2020, de-
vido aos riscos inerentes à Covid-19. 
Porém, seu presidente Vicente 
D’Errico Netto e sua diretoria conti-
nuam à disposição de demandas que 

se façam necessárias, tanto junto as 
Polícias Civil e Militar, como em rela-
ção as demais autoridades regionais. 
Para entrar em contato basta acessar 
http://www.ssp.sp.gov.br/conseg/ ou li-
gar para a coordenadoria dos Consegs 
pelo tel: (11) 3291-6869/ 6598.

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. A Final da Taça Libertadores 
da América será disputada en-
tre duas equipes brasileiras, Fla-
mengo e Palmeiras, e será a quar-
ta da história entre duas equipes 
do Brasil. Os times brasileiros dis-
putarão a competição continen-
tal no dia 27 de novembro no es-
tádio Centenário, em Montevidéu 
(Uruguai). A final da Libertadores 
de 2021 será a segunda consecuti-
va com a presença do Palmeiras. 
No ano passado venceu o Santos 
por 1 a 0 no estádio do Maracanã 
para ficar com o título.


2. Na última quarta-feira (29), a 
Seleção Brasileira de Futsal en-
frentou a Argentina, pela semi-
final da Copa do Mundo FIFA de 
Futsal. O Brasil pressionou, lutou 
muito, mas  foi derrotado por 2 a 1 
na Arena de Kaunas, na Lituânia.


3. Na última quarta-feira (29), 
o Red Bull Bragantino enfren-
tou o Libertad-PAR no estádio 
Defensores del Chaco, pela semifi-
nal da Sul-Americana. O Libertad 
foi pra cima do Bragantino para 
tirar a vantagem dos visitan-
tes, o time visitante ficou no 

contra-ataque. Aos oito minutos 
o Braga abriu o placar com o ata-
cante Cuello, o argentino fez um 
belo gol. O Libertad teve a chance 
de empatar pouco tempo depois, 
mas não teve êxito. Aos 14, o za-
gueiro do Bragantino, Fabrício 
Bruno, acertou o braço no ros-
to do atacante Óscar Cardozo 
em uma disputa dentro da área 
e o árbitro marcou pênalti. Na 
cobrança, Diego Viera bateu no 
meio, mas Cleiton fez a defesa. 
No segundo tempo, o Libertad 
voltou fazendo a mesma pressão 
e aos seis minutos, empatou, com 

o meia Melgarejo. Só que o Braga 
virou o jogo três minutos de-
pois, com Cuello. O Libertad di-
minuiu o ritmo, e o Massa Bruta 
aproveitou melhor os espaços. E 
aos 37, Artur ampliou o placar e 
selou a vitória do Braga. A vitó-
ria do Braga por 3 a 1 garantiu a 
classificação para a final da Sul-
Americana, a ser disputada no 
Uruguai, em 20 de novembro. É 
a primeira vez que o clube vai dis-
putar uma decisão internacional.


4. Na última quarta-feira (29), 
o Palmeiras feminino enfren-
tou o Red Bull Bragantino pelo 
Campeonato Paulista, no CFA 
Red Bull, em Jarinu. O time 
Alviverde criou muitas oportuni-
dades durante o jogo, no primeiro 
tempo, mas não foi suficiente para 
abrir o placar. No segundo tem-
po o Palmeiras continuou tentan-
do, mas sem sucesso, até que aos 
43 minutos Lay recebeu de Julia 
e bateu por cobertura para balan-
çar as redes em Jarinu e decretar 
a vitória do Red Bull Bragantino.


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

O Bragantino vai a final da 
Copa Sul-Americana e Cuello

foi o nome do jogo

23ª rodada
Campeonato Brasileiro 2021

 Dia Hora Equipes L o c a l

2/10 17h Fortaleza x Atlético-GO Castelão           
2/10 17h Cuiabá x América-MG Arena Pantanal 
2/10 19h Bragantino x Corinthians Nabi Abi Chedid 
2/10 21h Atlético-MG x Internacional Mineirão 
3/10 16h Flamengo x Athletico-PR Maracanã         
3/10 16h Chapecoense x São Paulo Arena Condá 
3/10 18h15 Palmeiras x Juventude Allianz Parque 
3/10 20h30 Grêmio x Sport Arena do Grêmio
27/10 19h Santos x Fluminense Vila Belmiro                  
27/10 19h Bahia x Ceará Fonte Nova  

“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

Eder Jofre entra para o Hall da 
Fama do Boxe da Califórnia

Considerado o maior peso 
galo de todos os tempos, Eder 
Jofre será homenageado com a 
inclusão de seu nome no Hall 
da Fama da Costa Oeste dos 
Estados Unidos. A cerimônia 
está marcada para o próximo 
dia 17 de outubro, no Olympic 
Auditorium, em Los Angeles, 
mesmo local em que o boxea-
dor brasileiro venceu Joe Medel 
e Eloy Sanchez, em 1960. Eder 
Jofre viaja dia 13 e será acom-
panhado por seus filhos Marcel 
e Andrea.

Eder Jofre, que já é 

integrante também do Hall da 
Fama de Canastota desde 1992, 
irá se juntar a outros gigantes 
do esporte como Muhammad 
Ali, Joe Louis, Rocky Marciano, 
George Foreman, Sugar Ray 
Leonard e outros. Atualmente 
com 85 anos, Eder foi campeão 
dos galos de 1960 a 1965, além 
de ostentar o cinturão dos pesos 
penas de 1973 a 1974.

Paulistano, Eder Jofre nas-
ceu em 26 de março de 1936 na 
Rua do Seminário, no centro da 
cidade, porém mudou-se para o 
bairro Peruche, na Zona Norte.

Foto: Arquivo AGZN

Eder Jofre é considerado o maior 
peso galo de todos os tempos

Campanha de multivacinação para crianças 
e adolescentes começa nesta sexta-feira

Campanha Estadual de Mul-
ti vacinação para crianças de to-
das as faixas etárias e adoles-
centes de até 15 anos de idade 
tem início nesta sexta-feira (1º), 
em todo o Estado de São Paulo. 
O objetivo é promover a atuali-
zação das cadernetas de vacina-
ção, muitas em atraso com do-
ses necessárias para garantir a 
saúde dessa população.

A orientação é de que os pais 
ou responsáveis, levem os meno-
res a um posto de saúde, com a 
carteira de vacinação para que 
um profissional avalie quais do-
ses precisarão ser aplicadas. Essa 
iniciativa é importante para me-
lhorar as coberturas vacinais, 
que têm oscilado nos últimos 
anos. No total, serão oferecidos 
16 tipos de vacinas que protegem 
contra cerca de 20 doenças.

A campanha acontece até o 
dia 29 de outubro. “Esta cam-
panha é mais uma oportunida-
de que temos de lembrar os pais 
e responsáveis sobre a impor-
tância da imunização para pro-
teger as crianças e adolescen-
tes contra doenças que podem 
ser prevenidas e suas possíveis 
complicações”, afirma o secre-
tário de Estado da Saúde, Jean 
Gorinchteyn.

Para quem perdeu a cader-
neta de vacinação, a recomenda-
ção é de que os pais ou respon-
sáveis compareçam ao mesmo 
posto de saúde onde vacina-
ram as crianças anteriormente, 
para que seja possível consultar 
quais doses já foram aplicadas 
na ficha de registro arquivada 
na unidade.

Covid-19

Para adolescentes entre 12 e 
15 anos, que estão também sen-
do imunizados contra o corona-
vírus, não será necessário inter-
calar as vacinas, sendo possível 
recebê-las concomitantemente.

Os profissionais estão orien-
tados a fazer triagem com iden-
tificação de paciente com sinto-
mas respiratórios, como: tosse, 
coriza e falta de ar. Os que apre-
sentarem apenas tosse ou coriza 
poderão receber a vacina, com a 
orientação para procurar um 
serviço de saúde. A mesma re-
comendação será dada aos que 
apresentarem febre ou mau es-
tado geral, e neste caso a aplica-
ção da vacina precisará ser re-
programada até a recuperação 
do quadro clínico.

A aplicação da vacina con-
tra a gripe deve ocorrer em sala 
distinta da reservada para imu-
nização contra Covid-19. Neste 
caso, é preciso respeitar um in-
tervalo de 14 dias para receber 
doses destinadas a prevenção 
contra ambas as doenças.

Vacinas e doenças que po-
dem ser prevenidas com imuni-
zação durante a campanha:

VACINA DTP E 
PENTAVALENTE

Difteria: doença respirató-
ria aguda causada pela toxina 
de uma bactéria que se localiza 
na garganta.

Tétano: doença aguda do sis-
tema nervoso causada por uma 
bactéria, adquirida através da 
contaminação de ferimentos 
(mesmo pequenos) com os espo-
ros da bactéria que são encon-
trados no ambiente.

Coqueluche: doença infec-
ciosa aguda causada por uma 
bactéria de rápida prolifera-
ção. Ao penetrar no organis-
mo, essa bactéria lesa os te-
cidos da mucosa do aparelho 
respiratório.

VACINA BCG

Tuberculose: causada por 
uma bactéria que pode se ma-
nifestar de forma disseminada 
(tuberculose miliar) ou na for-
ma de uma infecção respirató-
ria (tuberculose pulmonar). A 
Tuberculose é especialmente 
perigosa nos primeiros meses 
de vida do bebê.

VACINA CONTRA POLIO - 
oral (VOP) ou injetável (VIP)

Poliomielite: É uma doença 
causada por um enterovírus que 
envolve o trato gastrintestinal e 
o sistema nervoso.

VACINA TRÍPLICE VIRAL 
E SCRV

Sarampo: doença de trans-
missão respiratória, caracteri-
za-se por febre alta, tosse seca, 
coriza, vermelhidão e lacrime-
jamento ocular e erupção cutâ-
nea (de evolução da cabeça para 
o restante do corpo) que du-
ram aproximadamente uma se-
mana. É particularmente grave 
em crianças menores de 5 anos, 
podendo ocorrer diarreia, otite, 
pneumonia, encefalite, convul-
sões e morte.

Caxumba: doença que causa 
febre, dor de cabeça, dor muscu-
lar e edema (inchaço) da glân-
dula parótida e dos gânglios lin-
fáticos submandibulares.

Rubéola: Caracteriza-se por 
febre, erupção cutânea e au-
mento dos gânglios do corpo du-
rando de 2 a 3 dias.

VACINA CONTRA 
HEPATITE A

Hepatite A: é o tipo mais fre-
quente de hepatite no Brasil. É 

causada por um vírus que afe-
ta o fígado, produzindo sua in-
flamação e prejudicando o seu 
funcionamento.

VACINA CONTRA 
HEPATITE B

Hepatite B: doença grave 
causada pelo vírus da Hepatite 
B, que ataca o fígado e pode se 
manifestar de forma aguda ou 
crônica.

VACINA CONTRA 
VARICELA E SCRV

Varicela: conhecida como ca-
tapora, caracteriza-se por uma 
erupção cutânea pápulo-vesicu-
lar associada à grande coceira, 
normalmente em tronco e face.

VACINA CONTRA FEBRE 
AMARELA

Febre Amarela: doença fe-
bril que pode causar um fun-
cionamento inadequado de ór-
gãos vitais como fígado e rins. 
Em São Paulo, o tipo circulan-
te é o silvestre, transmitida pe-
los mosquitos Haemagogus e 
Sabethes.

VACINA CONTRA HPV

HPV: infecção que cau-
sa verrugas em diversas partes 
do corpo, pode causar câncer 
de colo de útero em mulheres 
e verrugas nos órgãos genitais 
de homens. O principal meio de 
transmissão do HPV é através 
de contato sexual com pessoas 
infectadas.

VACINA CONTRA 
ROTAVÍRUS HUMANO G1P1

Rotavírus: gastroenterite que 
provoca diarreia e vômito, causa-
da pela infecção por Rotavírus.

MENINGO C

Doença Meningocócica: uma 
infecção causada por uma bac-
téria que pode causar meningite 
(infecção do cérebro e da medu-
la espinhal) e septicemia (infec-
ção da corrente sanguínea).

MENINGO ACWY

Meningite tipos A, C, W e Y: 
Inflamação das membranas que 
revestem o cérebro e a medula 
espinhal. Os sintomas incluem 
dor de cabeça, febre e torcicolo.

PNEUMO 10 VALENTE

Pneumonia: infecção que se 
instala nos pulmões, órgãos du-
plos localizados um de cada lado 
da caixa torácica.

Balancetes, editais, empregos, negócios, veículos e outros. 
Distribuição gratuita. www.gazetazn.com.br

Anuncie

Para utilitário, que resida próximo a Vila Mazzei. 
Enviar currículo para rhpint2017@gmail.com

Precisa-se de motorista 


