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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

RASPAGEM 
DE TACOS

3942-3939 
99735-1517

O melhor acabamento da ZN

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

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

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA - presidido por Vicente D’Er-
rico Neto, realiza sua reunião pre-
sencial toda a primeira terça-feira 
do mês, a partir das 20 horas no E.E. 
Pa dre Manoel da Nóbrega, (colégio 
do Matão), localizada na Rua Santa 
Prisca, 122, Casa Verde. Para mais in-
formações Whatsapp: (11) 9 9767-4362.

SEMANA DAS CRIANÇAS - ou-
tubro é o mês de aniversário do 
Shopping D, na Zona Norte de São 
Paulo, mas os pequenos são os gran-
des presenteados dessa festa, com 
a inauguração do T-Rex Park,  no 
Mês das Crianças. O parque temáti-
co chega ao shopping no dia 9 de ou-
tubro, com 19 atrações que vão fa-
zer as crianças mergulharem na Era 
Jurássica. O espaço, localizado no es-
tacionamento externo do G5, é um 
verdadeiro Mundo dos Dinossauros e 
traz atrações como: a montanha-rus-
sa Dragon Coaster, cinema 7D, Safari 
Bus, carrossel e até um T-Rex de 10 
metros de altura. A entrada no espaço 
é gratuita, mas as brincadeiras serão 
pagas por meio de fichas (R$ 5 cada 
uma). Ainda que não haja restrição 
de idade no parque, alguns brinque-
dos restringem de acordo com a altu-
ra da criança. O T-Rex Park segue os 
mesmos protocolos sanitários do sho-
pping e o uso de máscaras é obrigató-
rio. Quando: a partir de 9/10, sempre 
das 16 às 22 horas - Entrada: gratui-
ta; brincadeiras precisam de fichas.

CURSO GRATUITO - a Fundação 
Paulistana, da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Turismo está com as ins-
crições abertas para o curso gratui-
to de Assistente Administrativo do 
Programa FOCO, na Brasilândia, 
Zona Norte de São Paulo. O Pro-
grama é uma inciativa da Fundação 
Paulistana que, desde 2019 promo-
ve a qualificação profissional no se-
tor de gestão empresarial. A edição 
vai acontecer no CEU Paz! As ins-
crições estão abertas pelo bit.ly/fo-
coadmceupaz. As aulas presenciais 
começam no dia 13/10. Com a car-
ga horária de 160 horas, o curso tem 
como objetivo qualificar profissio-
nais para atuar nos setores admi-
nistrativos, contábeis, finanças, pro-
dução, logística, vendas e recursos 

humanos de instituições públicas 
ou privadas. Além disso, os alu-
nos vão ter uma edição especial das 
oficinas do Elabora, programa da 
Fundação Paulistana que dá orien-
tações de como fazer um bom currí-
culo e dicas para entrevistas de em-
prego e processos seletivos!  Ao final 
do curso, os participantes recebem 
certificado de conclusão - Curtiu? 
Então se inscreva pelo www.bit.ly/
focoadmceupaz

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.

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 atividades so-
lidárias, 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 participar 
da Campanha Enxoval de Bebê, veja 
as informações no quadro nesta pá-
gina. Ou entre no site www.casado-
caminhomandaqui.com.br e conhe-
ça melhor o trabalho da associação.

RECANTO NOSSA SENHORA 
DE LOURDES - está com a horta 

cheia de produtos e por conta da pan-
demia não estão conseguindo ven-
der 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. elefone: (11) 2203-0361.

INSTITUTO ÊXITO DE EM-
PREENDEDORISMO - instituição 
sem fins lucrativos, lança Cam panha 
“Tamo Junto na Luta”, do Trans-
forma Brasil. O objetivo é arrecadar 
alimentos e doações em dinheiro para 
auxiliar a população que está passan-
do por dificuldades neste momento 
crítico que estamos vivendo. As do-
ações são ilimitadas e podem ser fei-
tas 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 par-
te do Projeto Tamo Junto na Luta. 

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).

COMO LIDAR COM A ANSIE-
DADE CAUSADA PELA PAN DE-
MIA: SETE AJUDAS PRÁ TICAS 
DO SITE JW.ORG - A pandemia de 
Covid-19 abalou o mundo de uma for-
ma nunca antes vista e afetou mui-
to o bem-estar emocional das pesso-
as em vários paí ses. Acesse: https:// 
www.jw.org/pt/ensinos-biblicos/ 
paz-felicidade/epidemias-o-que- 
fazer-quadro-branco/

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. O único representante brasi-
leiro no Campeonato Mundial de 
Enduro, o piloto Bruno Crivilin, 
patrocinado pela Honda, tem 
o desafio da quinta e penúlti-
ma etapa da competição, em 
Santiago do Cacém, Portugal. 
Nesta sexta-feira (8/10), é dia do 
Super Teste, às 14 horas. Já no 
sábado e domingo (9 e 10/10), as 
largadas estão previstas para co-
meçar a partir das 5h. Os horá-
rios são de Brasília. A disputa, 
que reúne os melhores do mun-
do da modalidade, contará com 
três voltas de 60 quilômetros, in-
cluindo as especiais (trechos cro-
nometrados) de Extreme Teste, 
Enduro Teste e Cross Teste.


2. A 16ª etapa da Fórmula 1, 
acontece neste final de semana 
o GP da Turquia que ocorre, no 
Circuito de Istambul Park, o 1º 
treino livre acontece na sexta-
feira (8) de outubro, às 05h30, 
o 2º treino acontece também na 
sexta-feira, às 9 horas, o tercei-
ro treino será no sábado (9) de 
outubro, às 6 horas, e às 9 ho-
ras, será o treino classificatório. 
Para no domingo (10), aconte-
cer a corrida às 08h30. 


3. O Palmeiras foi até o está-
dio Independência enfrentar o 
América-MG pela 24ª do Cam-
peonato Brasileiro. O Amé ri-
ca-MG confirmou seu bom mo-
mento no Campeonato Brasi lei ro 
ao vencer o então vice-líder Pal-
meiras por 2 a 1, de virada, na 
noite da última quarta-feira (6). 
O Palmeiras apostou nos con-
tra-ataques e em bolas longas 
para Rony e Dudu, que tentaram 

buscar um ao outro no ataque. O 
América-MG aproveitou e em-
purrou o Verdão para sua própria 
área, aproveitando o toque de 
bola e arriscando chutes de lon-
ge. Aos 26 minutos, Rony, abriu 
o placar, mas o árbitro Leandro 
Vuaden havia anulado o lance 
por um suposto toque de mão do 
atacante, mas voltou atrás depois 
de consultar o VAR e perceber 
que o toque havia sido do zaguei-
ro. Após o gol, o Verdão passou a 
atacar com mais jogadores, bus-
cando o segundo gol. No segun-
do tempo o jogo foi mais dispu-
tado, aos quatro minutos Dudu 
marca para o Palmeiras, depois 
da cobrança de falta, mas o gol 
foi anulado pelo bandeirinha por 
impedimento. Aos 12 minutos o 
América-MG reclama de pênalti, 
depois de um chute que desviou 
no braço de Jorge, o VAR entrou 
em ação e o pênalti foi marcado. 
Felipe Azevedo, que havia acaba-
do de entrar, bateu no travessão 
e desperdiçou a chance do empa-
te. Aos 27 minutos Ademir co-
brou escanteio curto para Patric, 

e soltou a bomba de longe e acer-
tou o ângulo de Jailson, empa-
tando a partida. Aos 42 minutos 
Felipe Melo chega de carrinho 
travando o cruzamento rastei-
ro, de Rodolfo, e o atacante do 
América pede pênalti. O VAR en-
tra em ação de novo e Felipe Melo 
leva cartão amarelo e o árbitro 
marca pênalti. Aos 47 Ademir 
marca para o América-MG. No 
último lance do jogo, o atacante 
Ribamar perdeu a chance de am-
pliar para o América-MG. Final 
América-MG 1 X 1 Palmeiras. A 
vitória leva o América-MG ao dé-
cimo lugar, com 30 pontos, e fica 
mais distante da zona de rebaixa-
mento, já o Palmeiras permanece 
com 39 e cai para terceiro lugar, 
perdendo para o agora vice-líder 
Flamengo no saldo de gols.


4. Na última quarta-feira (6), o 
Bragantino recebeu o Flamengo 
no estádio Nabi Abi Chedid, em 
Bragança Paulista. O Bra gantino e 
Flamengo disputaram a bola desde 
o início da partida, o time da casa 
foi mais ofensivo, mas não criou 
tantas chances claras no primei-
ro tempo, já o Flamengo teve duas 
oportunidades e Pedro abriu o pla-
car para o Mengão. No segundo 
tempo, o Flamengo recuou e ten-
tou ficar nos contra-ataques, aos 
13 minutos Arthur empatou para 
o Bragantino e depois disso a parti-
da ficou morna até o final. Ambos 
tiveram espaço para atacar, mas 
não conseguiam concluir as joga-
das. Bragantino e Flamengo fica-
ram no empate em 1 a 1.


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: Mourão Panda / América

Com gols de Patric e Ademir, 
América-MG vence e alcança sete 
jogos de invencibilidade na Série A

25ª rodada
Campeonato Brasileiro 2021

 Dia Hora Equipes L o c a l

9/10 16h30 Fluminense x Atlético-GO Maracanã           
9/10 16h30 Atlético-MG x Ceará Mineirão  
9/10 16h30 Sport x Corinthians Arena Pernambuco  
9/10 19h Fortaleza x Flamengo Castelão  
9/10 19h Athletico-PR x Bahia Arena da Baixada         
9/10 21h Palmeiras x Bragantino Allianz Parque  
9/10 21h Juventude x América-MG Alfredo Jaconi  
10/10 11h Internacional x Chapecoense Beira-Rio 
10/10 16h Santos x Grêmio Vila Belmiro                  
11/10 20h Cuiabá x São Paulo Arena Pantanal

“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
Para trabalhar na V. Palmeiras, ZN/SP. Tel. (11) 3931-7137 hor coml.

TROCADOR DE MOLDE / PREPARADOR 
DE MÁQUINA INJETORA C/ EXPERIÊNCIA

Biblioteca de São Paulo comemora Dia da Leitura 
e Dia das Crianças com atividades especiais

A Biblioteca de São Paulo 
está com uma programação es-
pecial para comemorar o Dia da 
Leitura e o Dia das Crianças, 
ambos celebrados na data de 12 
de outubro. As atividades gra-
tuitas e dirigidas especialmen-
te ao público infantil serão rea-
lizadas entre os dias 9 e 16 de 
outubro e têm como foco incen-
tivar a leitura e as brincadeiras 
na infância.

Entre os destaques está a 
Oficina de Criação e Construção 
de Bonecos de Meias que acon-
tece na próxima terça-feira (12), 
às 14h. Durante a atividade,  as 
crianças são convidadas a con-
feccionar bonecos e fantoches, 
que podem ser utilizados em jo-
gos lúdicos, apresentações tea-
trais, contação de histórias e até 
para fins terapêuticos. Em segui-
da, às 16 horas, será apresenta-
do o espetáculo teatral Menino 
Coragem, com a história dos ir-
mãos Zaki e Janaína que se per-
dem da família e vivem um dia 
repleto de aventuras com situa-
ções perigosas e divertidas.

Já entre as atrações on-line, 
a contadora de histórias Kiara 
Terra apresenta no clube de lei-
tura,  Criança Lê, no dia 16 de 
outubro, às 15 horas, seus livros 
favoritos, reunidos sob a temá-
tica Histórias Corajosas com 

Medo e Tudo. Confira abaixo a 
programação completa do Dia 
da Leitura e Dia das Crianças:

Dia 9/10
Lê no Ninho - das 11 às 11h45
Dirigido a crianças de 6 meses 
a 4 anos, o programa visa es-
timular o vínculo afetivo com 
leitura na primeira infância. 
Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada.

Hora do Conto - das 16 às 16h45
Contação do livro A árvore ge-
nerosa, de Shel Silverstein, com 
a Cia Três Lunas. 
Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada. Com in-
terpretação em libras.
Vivência em libras - das 16h45 
às 17h15
Aprendizagem lúdica e descon-
traída da Língua Brasileira de 
Sinais.
Com Tatiana Lucky Isso. Vagas 
limitadas, preenchidas por or-
dem de chegada.

Dia 10/10
Jogos para todos! Oficina de 
Xadrez - das 14 às 16 horas
Os participantes aprendem as 
regras, os movimentos das pe-
ças e algumas táticas do Xadrez.
Com Fox - Consultoria e Aulas 
de Xadrez. A partir de 7 anos. 

Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada.
Oficina de máscaras: Animais 
da Sumaúma - das 16h45 às 
17h25
Confecção de máscaras com a 
educadora artística e ambiental 
Renata Moura.
Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada.

Dia 12/10
Oficina de Criação e Construção 
de Bonecos de Meias - das 14 às 
15h30
Confecção de bonecos com 
Cia Articularte. Vagas limita-
das, preenchidas por ordem de 
chegada.
Espetáculo O Menino Coragem 
- das 16 às 16h45
Diversos bonecos e formas ani-
madas de tamanhos variados 
ajudam a contar a história qua-
se sem palavras.
Com Cia Articularte. Vagas li-
mitadas, preenchidas por ordem 
de chegada.

Dia 16/10
Clube de Leitura: Criança Lê - 
das 15 às 15h55
Atividade de contação de histó-
rias on-line, com Kiara Terra.
Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de inscrição pelo link 
bsp.org.br/inscricao.

Dia de Nossa Senhora Aparecida 
terá celebrações na Zona Norte
No Rio Paraíba em outubro 

de 1717, três pescadores, Filipe 
Pedroso, Domingos Garcia e 
João Alves, ao lançarem sua 
rede para pescar nas águas 
do rio, colheram a imagem de 
Nossa Senhora da Conceição, 
no lugar denominado Porto do 
Itaguassu.

Após colocar a imagem den-
tro do barco, vivenciaram a ação 
da Mãe de Deus, os pescadores, 
que antes não tinham consegui-
do pescar nada, encheram as 
suas redes com uma quantidade 
abundante de peixes.

Antes de levarem os peixes 
para o banquete, entregaram 
os pedaços da estátua a Silvana 
da Rocha Alves, esposa de 
Domingos, irmã de Felipe e mãe 
de João, que reuniu as duas par-
tes com cera e a colocou num pe-
queno altar na casa da família, 
agradecendo a Nossa Senhora o 
milagre dos peixes. Nasceu ali 
uma devoção, reunindo todos 
os sábados os moradores da re-
gião para rezarem o terço e can-
tarem a ladainha.

Em 1743, o Pe. Villela fez um 
relatório dos milagres e da de-
voção do povo para com Nossa 
Senhora Aparecida e enviou ao 
Bispo do Rio de Janeiro, Dom 
Frei João da Cruz, para que ele 
aprovasse o culto e autorizasse 
a construção da primeira igre-
ja em louvor à imagem que ficou 
conhecida como Mãe Aparecida. 
A aprovação aconteceu em 5 de 
maio em 1743.

No dia 26 de julho de 1745, 
Padre José Alves Vilella, vigá-
rio paroquial na Igreja de Santo 
Antônio de Guaratinguetá, 
aben çoou a imagem da Mãe 
Apa recida e celebrou a primeira 
missa no Morro dos Coqueiros, 
onde hoje está localizada a 

Basílica Velha. Nesta ocasião 
foi inaugurado também, o po-
voado de Aparecida com o nome 
de “Capela de Aparecida”. Em 
1844, a igreja apresentou risco 
de desmoronamento e o setor 
administrativo da capela resol-
veu pela construção de um novo 
templo.

Foi sob a inspiração de Dom 
Joaquim Arcoverde, Arcebispo 
do Rio de Janeiro, primeiro 
Cardeal do Brasil, que surgiu a 
proposta da coroação da imagem 
de Nossa Senhora Aparecida. O 
tema foi sugerido em 1901, na 
primeira Conferência dos Bispos 
da Província Meridional do Bra-
sil, realizada em São Paulo. O 
pedido foi aceito pelo Papa Pio X 
e a solenidade marcada para 8 de 
setembro de 1904.

Confira abaixo as Paróquias 
na Zona Norte em homenagem 
a Nossa Senhora Aparecida e 
veja a programação no site e nas 
redes sociais:

Conjunto Habitacional Vila 

Nova Cachoeirinha 
Rua Frederica Brum, 14 - Con-
junto Habitacional Vila Nova Ca-
choeirinha - Tel: (11) 2238-9589.

Jardim São Paulo 
Parque Domingos Luís - 273 
- Jardim São Paulo - Tel: (11) 
2979-9270 - Site: http://www.
nsaparecidajsp.com.br

Lauzane Paulista
Paróquia Nossa Senhora Aparecida 
e São Matias Apóstolo - Rua Saint 
Gall, 412 - Lauzane Paulista - face-
book: https://www.facebook.com/
NSraAparecidaeSMatias/ Tel: (11) 
2258-1062

Parque Edu Chaves 
Praça Comandante Eduardo de 
Oliveira - 88 - Parque Edu Chaves 
- Facebook: https://www.facebook. 
com/ParoquiaAparecida.Edu 
Chaves/ - Tel: (11) 2249-2432 

Vila Albertina 
Rua Maestro Bortolucci - 303 - 
Vila Albertina - Tel: (11) 2203-
4925 - Facebook: https://www.
facebook.com/avozdaaparecida/

Vila Souza
Rua Luciano D’Amore, 47 – Vila 
Souza - Tel: (11) 3851-1908 / 
(11) 2639-2571 - secretaria@pa-
roquiansaparecidavs.com.br / 
contato@paroquiansaparecida-
vs.com.br

Jardim Peri 
Rua Condessa Amália Mata-
razzo, 13 - Jardim Peri - Tel: (11) 
2258-3555.

Conjunto Habitacional Jova 
Rural
Rua Lourdes Maria Wanderley 
Pontes, 32 - Conjunto Habita-
cional Jova Rural.

Foto: AGZN

Igreja Nossa Senhora Aparecida 
Jardim São Paulo 


