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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

FEIRA CONECTANDO SP - ar-
tesanato, decoração, acessórios, 
gas tronomia, cosméticos, vestuá-
rio e muito mais. No sábado 13 de 
novembro, das 10 às 19 horas, no 
Buffet Mansão Norma, na Ave-
ni da Cel. Sezefredo Fagundes, 
904, Vila Mazzei, entrada Franca. 
Obrigatório o uso de máscara, álcool 
em gel e manter o distanciamento. 

DIA DAS CRIANÇAS SANTANA 
PARQUE SHOPPING - o Dia das 
Crianças é um dos dias mais es-
perados pelo público infantil an-
tes da chegada do Natal, mas in-
felizmente comemorar essa data 
ainda não é uma realidade de to-
dos. Fortalecendo ainda mais seu 
pilar de responsabilidade social, 
o Santana Parque Shopping aco-
lhe durante o mês de outubro 300 
crianças do Instituto Resgatando 
Vidas, ONG que ajuda famílias ca-
rentes da Zona Norte. A ação acon-
tece nos dias 25 de outubro e 1º de 
novembro. A cada segunda-feira, 60 
crianças são convidadas especiais do 
empreendimento, onde terão a opor-
tunidade de se divertir sem medida 
na atração Magic Unicorn, um espa-
ço mágico e lúdico que conta com um 
circuito de brinquedos que inclui, 
desde carrossel até escorregadores, 
gangorra, infláveis e muito mais. 
Depois de gastar muita energia, a 
criançada segue para a praça de ali-
mentação para ganhar um cobiça-
do Mc Lanche Feliz, do McDonald’s. 
Santana Par que Shopping - Ende-
reço: Rua Conselheiro Moreira de 
Barros, 2.780 - Santana. Mais in-
formações pelo site: www.santana 
parqueshopping.com.br ou pelo tele-
fone: (11) 2238-3002 ou WhatsApp: 
(11) 96588-3226.

CAMPANHA #TODOSPORELAS 
- em parceria com o Girl Up Brasil, 
movimento global da Fundação das 
Nações Unidas voltado à igualdade 
de gênero, o shopping center tor-
na-se ponto de arrecadação de ab-
sorventes durante todo o mês, para 
contribuir com as jovens em situa-
ções de vulnerabilidade e que so-
frem com a falta de acesso a pro-
dutos de higiene íntima e destaca 
os impactos da pobreza menstrual 
em suas mídias sociais. O Shopping 
Metrô Tucuruvi passa a receber do-
ações de pacotes de absorventes hi-
giênicos em seu ponto de arrecada-
ção durante todo o mês de outubro, 
a partir do dia 1º. O site da Girl Up 
Brasil - https://portuguese.girlup.
org/ - também reúne conteúdo para 
quem busca saber mais sobre pobre-
za menstrual, inclusive com o docu-
mentário premiado pelo Oscar 2019, 
Absorvendo o Tabu, disponível tam-
bém na Netflix. O empreendimento 
funciona de segunda-feira a sábado, 
das 10 às 22 horas, e aos domingos 
e feriados, das 14 às 20 horas. Rua 
Paranabi, 218-224 - Tucuruvi.

CONSEG CASA VERDE SAN-
TANA - presidido por Vicente D’Er-
rico Netto, informa que sua pró-
xima reunião mensal acontece no 
dia 9 de novembro, a partir das 20 
horas, na E.E Padre Manuel da 
Nóbrega (Matão), localizado na 
Rua Santa Prisca, 122. As reuniões 
acontecem de forma presencial, po-
rém até o momento apenas com sua 
diretoria e membros. Para maiores 
informações, contatar Romeu pelo 
e-mail: rafecto@uol.com.br

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 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. Oferecer suporte 
e orientação às mulheres grávidas 
e às mamães com filhos recém-
nascidos faz parte do importan-
te trabalho realizado pela Casa do 
Caminho do Mandaqui. Desde 1978, 
a Associação mantém além dessa 
outras atividades solidárias, o servi-
ço 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 fa-
çam umas comprinhas!!! Fica per-
tinho 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. 
Denominada #AmorEmMovimento, 
a campanha voltada para a aqui-
sição de cestas básicas recebe doa-
ções de qualquer valor, através de 
depósitos bancários. Maiores infor-
mações pelo tel.: (11) 2231-3827 ou 
pelo site: www.casadocaminhoman-
daqui.com.br

INSTITUTO ÊXITO DE EM-
PREENDEDORISMO - institui-
ção sem fins lucrativos, está em-
penhado em reduzir os impactos 
sociais causados pela pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19) no nos-
so País. Para isso, abriu espaço em 
seus canais de comunicação para 
ampliar a Campanha “Tamo Junto 
na Luta”, do Transforma Brasil. O 
objetivo é arrecadar alimentos e do-
ações em dinheiro para auxiliar a po-
pulação que está passando por difi-
culdades neste momento crítico que 
estamos vivendo. As doações são ili-
mitadas e podem ser feitas no site 
www.institutoexito.com.br, onde o 
usurário será direcionado. No en-
dereço, o doador poderá fazer trans-
ferência 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. 

INSTITUTO TROVADORES 
UR  BANOS - lança a Campanha 
“Ali mente a Família de Uma Mãe 
Carente”. O objetivo é comprar ces-
tas básicas e distribuir para as mães 
que moram em comunidades caren-
tes da cidade documentando e divul-
gando a todos os apoiadores. Todos 
podem participar! Conteúdo das ces-
tas: 3 pacotes de arroz tipo - 1kg, 1 
pacote de feijão carioca - 1kg, 1 pa-
cote de açúcar - 1kg, 1 óleo de soja 
- 900ml, 2 pacotes 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 emba-
lagem para os itens da cesta. Juntos 
faremos um verdadeiro ato de amor 
para presentear a muitas mães guer-
reiras que merecem ter paz em seus 
corações.  Saiba como contribuir 
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 pro-
dutos para limpeza e higiene pes-
soal, suficientes para suprir as ne-
cessidades básicas de uma família 
composta por quatro pessoas du-
rante um mês. No entanto, as do-
ações não terão um limite mínimo 
e nem máximo, sendo assim, caso 
queira colaborar com outro valor, 
acesse o link abaixo: https://uni-
bes.doareacao.com.br/campanha/
arrecadacao_de_cestas/

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.

Balancetes, editais, empregos, negócios, 
veículos e outros. Distribuição gratuita. 

Anuncie

1. A 17ª etapa da Fórmula 1, 
acontece neste final de semana 
o GP dos Estados Unidos,  que 
ocorre, no Circuito das Américas. 
O 1º treino livre acontece na 
sexta-feira (22) de outubro, às 
13h30, o 2º treino acontece tam-
bém na sexta-feira, às 17 horas, 
o terceiro treino será no sábado 
(23) de outubro, às 15 horas, e às 
17h30, será o treino classificató-
rio. Para no domingo (24), acon-
tecer a corrida às 15h30. 


2. O piloto de motovelocida-
de Eric Granado entra na reta 
final da temporada 2021 do 
Campeonato Espanhol de Su-
perbike. O brasileiro da equi-
pe Honda Laglisse disputa nos 
próximos dois fins de semana 
as últimas rodadas da competi-
ção pela principal categoria, a 
Superbike. Nesta semana (até 
o dia 24/10), é a vez do circui-
to de Valência receber o even-
to. Na sexta-feira (22/10), é dia 
dos treinos livres e no sába-
do (23/10) tem o classificatório 
e a primeira corrida. Já no do-
mingo (24/10), os pilotos par-
ticipam de um warm-up e, na 
sequência, da segunda bate-
ria. As corridas para a categoria 
Superbike da etapa de Valência 
terão 18 voltas cada. A primei-
ra será no sábado, às 10 horas, 
e a segunda, no domingo, às 8 
horas. Esta última terá trans-
missão ao vivo pelo BandSports, 
além do YouTube Honda Motos 
Brasil e do Facebook Honda 
Racing Brasil. Os horários são 
de Brasília.


3. Nos dias 23 e 24 de outubro, 
acontecerá a 1ª etapa do Cir-
cuito Paraskate Tour - even-
to idealizado pelo skatista Vini 

Sardi, paratleta patrocinado 
pelo Corinthians e Mobyou, em-
presa especializada em mobilida-
de elétrica. O evento é destinado 
a atletas com alguma deficiên-
cia física, que praticam skate por 
diversão ou profissionalmen-
te. A primeira fase acontece-
rá no Skatepark do Sport Club 
Corinthians Paulista, no dia 23 
(sábado), a partir das 13 horas, 
e 24 (domingo), a partir das 10 
horas. O encerramento está pre-
visto para as 13 horas, com en-
trega de troféu e medalha para 
os ganhadores, além de sorteio 
de brindes. O evento é inédito no 
Brasil.


4. Na última quarta-feira (20), 
aconteceu o jogo atrasado da 
19ª rodada do Campeonato Bra-
sileiro, na Arena Castelão. O 
Ceará tentou se mostrar ofen-
sivo e o Palmeiras buscou a ve-
locidade nos contra-ataques. O 
primeiro tempo foi com pou-
ca emoção, até aos 36 minutos, 
quando em uma jogada ensaia-
da, o atacante do Ceará Erick, 
mas o goleiro do Palmeiras 

We verton se esticou para fazer 
a defesa. O Ceará quase abriu 
o placar aos 40 minutos com o 
meia, Vina, o goleiro palmeiren-
se fez grande defesa. Porém, no 
último lance, o volante Zé Rafael 
cobrou falta sem chances para o 
goleiro Richard e abriu o placar. 
No segundo tempo o Ceará vol-
tou tentando atacar, e deu traba-
lho para o goleiro Palmeirense, 
mas deixou espaços às costas 
para o Verdão contra-atacar em 
velocidade. Aos 11 minutos, o 
atacante Luiz Adriano marcou, 
entretanto, Rony estava impe-
dido, e o lance foi anulado. Aos 
26 minutos, Deyverson marcou 
para o Verdão. O Ceará tentou 
responder em chute de Lima, e 
Weverton defendeu novamen-
te. O Palmeiras teve a chance de 
ampliar, mas não conseguiu. Aos 
43 minutos, o atacante Cléber 
diminuiu para o Ceará e a par-
tida esquentou novamente, mas 
o Ceará não conseguiu empatar. 
Aos 46 o atacante do Palmeiras, 
Gabriel Veron, teve um gol anu-
lado. O Ceará chega a cinco jo-
gos sem vencer no Brasileirão 
e desde 1997 não perdia para o 
Palmeiras em casa e viu o tabu 
de 24 anos cair. 


5. Na última quarta-feira (20), o 
São Paulo foi campeão paulista 
de Basquete, o Tricolor venceu o 
Franca por 68 a 64 no Morumbi 
e faturou o estadual. A série da 
decisão terminou em 2 a 1 para 
o Tricolor. No início o São Paulo 
foi superior e venceu o primeiro 
período por 23 a 12, no segundo 
quarto, a partida passou a ficar 
mais equilibrada, 13 a 12 para 
o Tricolor. Franca esboçou uma 
reação e marcaram 24 a 13, e no 
último período, o São Paulo con-
firmou o título fazendo 19 a 17. 


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: César Greco/Agência Palmeiras

Verdão foi eficiente e decidiu o jogo no segundo tempo

28ª rodada
Campeonato Brasileiro 2021

 Dia Hora Equipes L o c a l

23/10 17h Santos x América-MG Vila Belmiro           
23/10 17h Juventude x Ceará Alfredo Jaconi
23/10 19h Fluminense x Flamengo Maracanã
23/10 19h15 Fortaleza x Athletico-PR Castelão 
24/10 16h Atlético-MG x Cuiabá Mineirão           
24/10 16h Internacional x Corinthians Beira-Rio
24/10 18h15 Bragantino x São Paulo Nabi Abi Chedid 
24/10 20h30 Bahia x Chapecoense Arena Fonte Nova 
25/10 20h Atlético-GO x Grêmio Antônio Accioly                   
25/10 21h30 Palmeiras x Sport Allianz Parque

“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
A Sociedade Amigos de Melhoramento de Casa Ver-
de Alta convoca os sócios para a Assembleia Eleitoral  
EXTRAORDINÁRIA para o dia 6 de novembro de 2021 às 
9h30 da manhã para eleger a nova Diretoria, as chapas 
completas terão que ser entregues 7 dias antes da elei-
ção. LOCAL: Rua Joaquim Afonso de Sousa, 85. 
Antonio Oliveira da Silva RG. 6.561.745-9-presidente em exercício 

São Paulo, 22 de outubro de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

São Paulo vence Franca no Morumbi e conquista o 
Campeonato Paulista de Basquete

Drive-thru do Anhembi é desativado para 
implementação da Arena São Paulo

O drive-thru do Anhembi 
para vacinação contra a Covid-19 
encerrou suas atividades na últi-
ma quarta-feira (20). No local, 
seguem as obras para a imple-
mentação da Arena São Paulo. 
Desde fevereiro, quando foi ins-
talado, foram aplicadas nesta 
unidade cerca de 51 mil doses de 
vacina.

Como alternativa na região, 
a população poderá utilizar o 
megaposto Center Norte, com 
acesso a veículos e pedestres, e 
três Unidades Básicas de Saúde: 
Carandiru, Chora Menino e 
JAE - Joaquim Antonio Eirado.

Confira os endereços

Megaposto - Center Norte 
(Avenida Otto Baumgart, 500 - 
em frente à Fast Shop).

Unidades Básicas de Saúde

•UBS Chora Menino - Rua Co-
pacabana, 185 - Chora Meni- 
no;
•UBS Carandiru - Rua José 
Pereira Jorge, 305 - Carandiru;

•UBS JAE Joaquim Antonio 
Eirado - Avenida Braz Leme, 
2.947 - Santana.

A lista completa de postos 
na capital pode ser encontrada 
na página Vacina Sampa.

Foto: AGZN

Drive-thru do Anhembi foi desativado na última quarta-feira (20)


