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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

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, 
gastronomia, cosméticos, vestu-
ário e muito mais. No sábado 13 
de novembro, das 10 às 19 ho-
ras, no Buffet Mansão Norma, na 
Avenida Cel. Sezefredo Fagundes, 
904, Vila Mazzei, entrada Franca. 
Obrigatório o uso de máscara, álcool 
em gel e manter o distanciamento. 

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.

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 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.

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS - a Associação Casa do 
Caminho Mandaqui é uma das ins-
tituições que desenvolvem um tra-
balho assistencial em prol de famí-
lias carentes na Zona Norte. Seu 
trabalho assistencial voltado, tan-
to para a distribuição de cestas bá-
sicas, quanto assistência a gestan-
tes em situação de vulnerabilidade 
ou mesmo campanhas periódicas 
(arrecadação de cobertores ou ma-
terial escolar), assim como outras 
necessidades sociais é realizado há 
mais de 45 anos. Todo esse traba-
lho é realizado através de doações, 
que podem ser feitas em alimentos, 
cestas, roupas (que seguirão para o 
bazar da instituição) ou qualquer 
valor em dinheiro. Denominada 
#AmorEmMovimento, a campanha 
voltada para a aquisição de cestas 
básicas recebe doações de qualquer 
valor, através de depósitos bancá-
rios. Maiores informações pelo tel.: 
(11) 2231-3827 ou pelo site: www.ca-
sadocaminhomandaqui.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 doações em dinheiro para auxi-
liar 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 direciona-
do. No endereço, o doador poderá fa-
zer 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 
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 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 torra-
do e moído - 250g, 1 embalagem para 
os itens da cesta. Juntos faremos um 
verdadeiro 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.

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 

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. 

A Gazeta da Zona Norte, um jornal com 
58 anos de tradição na Zona Norte. 

Distribuição gratuita.

Anuncie
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

Atletismo Paralímpico 
do Clube Esperia ganha 

novo patrocinador
O atletismo paralímpico 

do Clube Esperia está com 
novo patrocinador. Trata-
se do Hospital San Paolo, 
localizado na Zona Norte, 
em parceria com a opera-
dora de saúde 100% nacio-
nal Blue Med Saúde. “Para 
o HSANP, patrocinar um 
projeto paralímpico é mui-
to importante, pois estamos 
possibilitando o progresso 
do esporte e também para 
que os paratletas consigam 
evoluir e se desenvolver. 
Escolhemos a parceria com 

o Clube Esperia e Blue Med 
Saúde por serem duas em-
presas que têm atuação na 
Zona Norte de São Paulo, 
assim como o HSANP”, 
ressalta o médico Vasco 
Parreira Duarte Júnior, di-
retor técnico do HSANP.

A celebração dessa 
parceria acontece em ce-
rimônia a ser realizada 
na próxima quarta-feira 
(10), às 14h30 no próprio 
Clube Esperia (Avenida 
Santos Dumont, 1.313 em 
Santana).

1. Eric Granado encerrou 
com saldo mais do que positi-
vo o Campeonato Espanhol de 
Superbike 2021, no domingo 
(31/10), na pista de Jerez de la 
Frontera, na Espanha. Logo em 
seu ano de estreia e sem compe-
tir em uma das sete etapas re-
alizadas, o brasileiro da equi-
pe Honda Laglisse finalizou 
a disputa da categoria princi-
pal, a Superbike, em quinto lu-
gar da tabela com a motocicle-
ta CBR 1000RR-R Fireblade SP. 
Granado foi destaque na tempo-
rada e subiu cinco vezes ao pó-
dio, confirmando quatro segun-
dos lugares e um terceiro. A 
equipe Honda Laglisse também 
emplacou o vice-campeonato do 
espanhol Jordi Torres nas dispu-
tas de um dos campeonatos na-
cionais mais fortes do planeta 
na motovelocidade, com a CBR 
1000RR-R Fireblade SP. O cam-
peão foi o português Ivo Lopes.


2. A 18ª etapa da Fórmula 1, acon-
tece neste final de semana. O GP 
do México, ocorre no Autódromo 
Hermanos Ro dríguez. O 1º treino 
livre acontece na sexta-feira (05) 
de novembro, às 14h30, o 2º trei-
no acontece também na sexta-fei-
ra, às 18 horas, o terceiro treino 
será no sábado (6), às 14 horas, e 
às 16h30, será o treino classifica-
tório. Para no domingo (7), acon-
tecer a corrida às 16h30. 


3. O Circuito Paraskate Tour terá 

três etapas, a segunda está mar-
cada para os dias 27 e 28 de no-
vembro no Centro de Esportes 
Radicais - Bom Retiro e a tercei-
ra nos dias 11 e 12 de dezembro, 
novamente no Skatepark Sport 
Clube Corinthians Paulista. To-
das as etapas terão disputas nas 
modalidades Street (sábado) e 
Park (domingo). Devido à pande-
mia, todos os protocolos serão se-
guidos. O evento não será aberto 
ao público, mas contará com di-
vulgação em canais digitais, mí-
dias sociais. O evento conta com 
a realização da Prefeitura da 
Cidade de São Paulo, através da 
Secretaria Municipal de Esportes 
e La zer, organização da ASU - Asso-
ciação Skate Universitário. Apoio 
da Skatecorp, SCCP - Sport Club 

Corinthians Pau lis ta, TNT Energy 
Drink, Cem porcentoSKATE e 
CBSk - Con fe deração Brasileira de 
Skate.


4. Na última quarta-feira (3), a 
atual campeã Ferroviária, es-
treou contra Sol de América 
(PAR) no Estádio Manuel Fer-
reira, em Assunção, no Paraguai, 
pela primeira rodada da fase de 
grupos da Libertadores Femi-
nina. A Ferroviária venceu a 
partida com gols de Suzane (aos 
7 min do 2ºT), Carol Tavares (12 
min do 2ºT), Raquel Fernandes 
(30min do 2ºT).


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: Jonatan Dutra/Ferroviária SA

A atual campeã da Libertadores da América Feminina, a Ferroviária
 estreou com vitória contra Sol de América (PAR)

31ª rodada
Campeonato Brasileiro 2021

 Dia Hora Equipes L o c a l

09/11 21h30 Grêmio x Fluminense Arena do Grêmio            
10/11 18h30 Athletico-PR x Ceará Arena da Baixada 
10/11 19h Santos x Bragantino Vila Belmiro  
10/11 19h Atlético-MG x Corinthians Mineirão  
10/11 20h30 Palmeiras x Atlético-GO Allianz Parque             
10/11 21h30 Fortaleza x São Paulo  Castelão 
10/11 21h30 Sport x América-MG Arena Pernambuco
10/11 21h30 Juventude x Internacional Alfredo Jaconi  
11/11 19h Flamengo x Bahia Maracanã  

“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.

Na última segunda-feira (1º) de 
novembro a bailarina e coreógra-
fa Hulda Bittencourt, 87 anos, 
fundadora da Cisne Negro Cia 
de Dança em São Paulo, morreu 
na capital paulista após ter sofri-
do um acidente vascular cerebral 
(AVC). Ela estava internada no 
Hospital Albert Einstein, na ca-
pital. A informação foi divulgada 
pela escola de dança.

Na última terça-feira (2), o di-
gital influencer Laércio Sena, 
28 anos, natural de Feira de 
Santana, sofreu um infarto e 

morreu. Conhecido como ‘Lala 
Senna’ compartilhou uma 
men sagem sobre o feriado de 
Finados. “A gente não sabe se vai 
estar aqui amanhã”. Segundo fa-
miliares, Laércio sentiu dores 
durante o dia e no fim da tarde 
procurou ajuda médica. Ele caiu 
no banheiro enquanto se prepa-
rava para ir ao hospital. Foi re-
alizada tentativa de reanimação, 
mas não resistiu.

A eterna Rainha da Música 
Sertaneja, ROBERTA MIRAN-
DA, se prepara para voltar aos 
palcos e encontrar seu público. 
A retomada já tem data marca-
da e acontecerá no dia 20 de no-
vembro em São Paulo, no Tom 
Brasil, onde a artista apre-
senta o espetáculo “My Life”. 
Seguindo todos os protocolos de 
segurança contra a Covid-19. 
Roberta Miranda mostra em 
“My Life” sua trajetória de su-
cesso desde os tempos de croo-
ner até ser consagrada pelo 
público a rainha da músi-
ca sertaneja. Entre histórias 
e canções, interpreta “Cálice” 
(Chico Buarque de Holanda) 
até o maior hino da sua carreira 

“Majestade o Sabiá”. A direção 
é de Jorge Farjalla. “Estou bas-
tante emocionada em voltar aos 
palcos em uma das casas de es-
petáculos que mais amo, que 
é o Tom Brasil. Será um show 
lindíssimo, contando toda mi-
nha história e estou contando 
os dias para reencontrar meus 
fãs que são meus tesouros!!!”, 
conta a artista que pela primei-
ra vez irá cantar em um show o 
single “Bom Dia Minha Terra”. 
Lançada no período da pande-
mia, a canção foi considerada 
o novo hino do agronegócio por 
especialistas do setor.

Na última terça-feira (2), o ar-
tista plástico roraimense Jaider 
Esbell, aos 41 anos, foi encon-
trado morto em seu apartamen-
to em São Paulo. Ele era um dos 
destaques da 34ª Bienal de São 
Paulo. O artista, de origem in-
dígena, é um dos artistas macu-
xis mais renomados de Roraima 
por trazer luz à vivencia indíge-
na por meio da arte. Ele tam-
bém era escritor e ativista da 
causa Macuxi.

Fotos: Divulgação

Paraoficina Móvel estará no 
Tucuruvi no mês de novembro

A equipe técnica da Para-
oficina Móvel volta às ruas da 
cidade de São Paulo neste mês 
de novembro, para realizar a 
manutenção de órteses e próte-
ses nos Centros Especializados 
em Reabilitação (CERs). Na 
próxima sexta-feira (5), o aten-
dimento será na unidade Sé e 
nos dias 9 e 30 de novembro, no 
CER do Tucuruvi. As visitas po-
dem ser realizadas das 9 às 17 
horas.

A Paraoficina Móvel atende, 
diariamente, até 16 pessoas, de-
pendendo do tipo de reparo que 
precisa ser feito. O agendamen-
to pode ser feito pelo telefone 

(11) 3913-4071. No dia marca-
do, o cidadão deve apresentar 
o cartão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e documento com 
foto. Caso a equipe não consi-
ga realizar algum serviço, a de-
manda é encaminhada para a 
Oficina Ortopédica da AACD 
Ibirapuera.

A ação oferece uma van adap-
tada com mobiliário especial que 
promove serviços gratuitos de 
manutenção e reparos em cadei-
ras de rodas, órteses, próteses e 
meios auxiliares de locomoção, 
como muletas, bengalas e anda-
dores. Trata-se de uma parce-
ria entre a Secretaria Munici pal 

da Pessoa com Deficiência 
(SMPED), Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS) e a Associação 
de Assistência à Criança Defi-
ciente (AACD).

Agenda de novembro da 
Paraoficina Móvel

CER Sé
5 e 19 de novembro
Endereço: Rua Frederico Al va-
renga, 259 - 3º andar

CER Tucuruvi
9 e 30 de novembro
Endereço: Avenida Zaki Narchi, 
357

Enem 2021: cartão de confirmação 
com local da prova é divulgado

Na última quarta-feira (3), os 
candidatos do Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM) 2021, 
já podem consultar o local de 

prova na página do parti-
cipante. O local da prova é 
divulgado no cartão de con-
firmação de inscrição do 
exame. O documento traz, 
entre outras informações, 
o número de inscrição, a 
data e o horário em que a 
prova será aplicada.

A aplicação da prova 
digital e impressa será nos 
dias 21 e 28 de novembro. 
Os itens das duas versões 
de avaliação serão idênti-
cos. Segundo o Inep vão 
realizar provas impressas 
e 68,8 mil farão a modali-
dade digital. Confira deta-

lhes de cada dia:

21 de novembro: No primeiro 

domingo do Enem serão reali-
zados os exames de Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias; 
com 45 ques tões; Ciências Hu-
ma nas e suas Tecnologias; 
com 45 questões e a Redação 
dis ser tati va-argumentativa.
28 de novembro: No segundo 
e último domingo, serão reali-
zadas as provas de Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias e 
Matemática e suas Tecnologias; 
ambas com 45 questões. 

O cartão de confirmação de 
inscrição no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2021 foi 
liberado hoje (3). O cartão está 
disponível na página do partici-
pante: https://enem.inep.gov.br/
participante/#!/

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2021 será aplicado nos 

dias 21 e 28 de novembro


