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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

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 - arte-
sanato, decoração, acessórios, gastro-
nomia, cosméticos, vestuário e mui-
to mais. No sábado 13 de novembro, 
das 10 às 19 horas, no Buffet Mansão 
Norma, na Avenida Cel. Sezefredo 
Fagundes, 904, Vila Mazzei, entra-
da Franca. Obrigatório o uso de 
máscara, álcool em gel e manter o 
distanciamento. 

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 uti-
liza as redes sociais e principalmente 
o Instagram, @umsocorroameianoite, 
para informar, acolher e empoderar 
mulheres sobreviventes de qualquer 
tipo de violência. Também orienta 
mulheres de todo o Brasil com publi-
cações de conteúdos didáticos e aces-
síveis, com representações imagéticas 
atrativas. Esses conteúdos são pau-
tados em temas informativos sobre 
os diversos tipos de violência contra 
as mulheres e como superá-la, sobre 
seus direitos, saúde mental, bem-es-
tar 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. Tel: (11) 2203-0361.

INSTITUTO ÊXITO DE EM-
PREENDEDORISMO - instituição 
sem fins lucrativos, está ampliando 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. 

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, 
2.060 - Santana - Telefone: 2281-
9085 - (Entregas em qualquer horá-
rio, pois temos a secretaria aberta e 
também o segurança que fica 24 ho-
ras - então pode entregar para qual-
quer funcionário).

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.

O mais eficiente 
veículo de 

divulgação em 
toda Região 

Norte da Capital

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

1. Falta pouco para a gran-
de decisão do Campeonato 
Brasileiro de Enduro 2021 
para motocicletas. Com direi-
to a Super Prime, a sexta e úl-
tima rodada dupla do ano será 
realizada em Mairiporã (SP), 
neste fim de semana e feria-
do dos dias 13, 14 e 15/11. 
Estarão em jogo os títulos na-
cionais de 18 categorias: E1, 
E2, E3, EJ, E4, E35, E40, 
E45, E50, E55, EFeminina, 
EAmador Nacional, EAmador 
Importada, Youth, Infantil, 
Cadete, Juvenil e Feminina 
Kids. Além disso, as dispu-
tas serão válidas pela quar-
ta etapa da Copa São Paulo de 
Enduro. A base do evento será o 
Ginásio de Esportes Florêncio 
Pereira, o “Sarkizão”. 


2. No sábado (13/11), às 15 ho-
ras, o Super Prime irá reunir 
os pilotos das principais cate-
gorias para uma corrida pro-
mocional contra o relógio, em 
pista fechada. Já no domin-
go e na segunda-feira (14 e 
15/11), os competidores vão 
para as trilhas em buscas dos 
últimos pontos da tempora-
da. A cidade de Mairiporã se-
dia pela primeira vez uma pro-
va do Brasileiro de Enduro, 
portanto o trajeto da dispu-
ta é inédito para os competi-
dores. O circuito conta com 55 
quilômetros, incluindo três es-
peciais (trechos cronometra-
dos). Os pilotos completarão 
três voltas no percurso, tanto 
no domingo, como na segun-
da-feira, sendo que a primeira 
passagem pelas especiais ser-
virá como reconhecimento. 


3. A 19ª etapa da Fórmula 1, 
acontece neste final de sema-
na. O GP de São Paulo, ocorre 
no Autódromo de Interlagos, 
o 1º treino livre acontece na 

sexta-feira (12) de novembro, 
às 12h30, o treino classificató-
rio acontece também na sex-
ta-feira, às 15h30, o segundo 
treino será no sábado (13), ao 
meio-dia, e às 16 horas, será o 
treino classificatório. Para no 
domingo (14), acontecer a cor-
rida às 13h30. 


4. Na última quarta-feira (10), 
o Palmeiras goleou o Atlético-
GO por 4 a 0, no Allianz 
Parque, pela 31ª rodada do 
Campeonato Brasileiro, man-
teve os dez pontos de distân-
cia para o líder Atlético-MG e 
foi a sete jogos de invencibili-
dade (seis vitórias e um empa-
te). Os gols no primeiro tempo 
foram de Raphael Veiga e Rony 
e no segundo tempo, de pênal-
ti Gustavo Scarpa ampliou e 
Breno Lopes fechou o placar. 


5. O Atlético-MG enfrentou o 
Corinthians, no Mineirão, na 
quarta-feira (10), pela 31ª roda-
da do Campeonato Bra sileiro, 
e venceu por 3 a 0, com gols 
de Diego Costa, Keno e Hulk 
rumo ao título do Campeonato 
Brasileiro.


6. O Santos enfrentou o Bra-
gantino, na Vila Belmiro, pela 
última quarta-feira (10), e 
venceu por 2 a 0, com gols de 
Marinho no primeiro tem-
po. Marinho sofreu pênalti 
nos acréscimos convertido por 
Carlos Sánchez.


7. Na última quarta-feira (10), 
o São Paulo foi a Fortaleza, 
na Arena Castelão em jogo 
válido pela 31ª rodada do 
Campeonato Brasileiro, e em-
patou em 1 a 1. O Fortaleza 
abriu o placar aos 13 do segun-
do tempo com Robson e nos 
minutos finais do jogo o São 
Paulo empatou com Benitez. O 

Tricolor Paulista ficou próxi-
mo da zona de rebaixamento.


8. A semana foi marcada pela 
polêmica em torno do garoto 
B.N, de nove anos, torcedor do 
Santos que sofreu agressões 
da torcida na Vila Belmiro 
após a partida entre Santos 
e Palmeiras no último dia 7. 
Ao final da partida, o menino 
pediu a camisa do goleiro re-
serva do Palmeiras, Jailson, 
de quem é admirador. A tor-
cida do Peixe reagiu e ame-
açou agredir a criança e seu 
pai, que felizmente conseguiu 
proteger seu filho e, permane-
cendo ao lado dos policiais mi-
litares que vieram socorrer a 
situação, evitou o descontrole 
dos torcedores. “Ele é santis-
ta, mas admira o Jailson”, ex-
plicou o pai do menino. Após o 
grande susto, o episódio gerou 
muita polêmica durante a se-
mana e o menino B. N ganhou 
o apoio de personalidades im-
portantes como os craques 
Pelé e Neymar. O Santos, que 
desde o início declarou não 
compactuar com qualquer tipo 
de violência, ofereceu a opor-
tunidade de o menino assistir 
à partida do Santos contra o 
Brangatino, realizada na últi-
ma quarta-feira (10), num dos 
camarotes da Vila Belmiro. 
Além de ver seu time vencer 
por 2 a 0, B.N. foi chamado ao 
gramado, aplaudido pela torci-
da e recebeu vários presentes 
do clube. A experiência fez o 
menino reavivar seu sonho de 
tornar-se jogador de Futebol e 
voltar, no futuro, a ouvir seu 
nome nos gramados da Vila 
Belmiro. 


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.

32ª rodada
Campeonato Brasileiro 2021

 Dia Hora Equipes L o c a l

13/11 17h Atlético-GO x Santos Antônio Accioly            
13/11 18h30 América-MG x Grêmio Independência 
13/11 19h Internacional x Athletico-PR Beira-Rio  
13/11 19h Bragantino x Fortaleza Nabi Abi Chedid 
13/11 21h Corinthians x Cuiabá Neo Química Arena             
14/11 16h São Paulo x Flamengo Morumbi  
14/11 18h15 Fluminense x Palmeiras  Maracanã 
14/11 19h Ceará x Sport Castelão 
14/11 19h Chapecoense x Juventude Arena Condá 
2/12 19h Bahia x Atlético-MG Itaipava Arena 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.

A Associação dos Ad. do Edifício Mi-
chelângelo, CNPJ 03.515.380/0001-95, 
convoca a todos os associados a com-
parecer no dia 26/11/2021 à Avenida 
Nova Independência, 581- Brooklin - São 
Paulo - SP, na sede da Enterprise Asses-
soria Contábil, para a realização da As-
sembleia Extraordinária com as pautas 
de aprovação das DFs 2019 e 2020 bem 
como alterações do Estatuto Social. 

Marcos R. Scatolini - Presidente  
São Paulo, 12 de novembro de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Associação Atlética São Paulo, nos termos do artigo 23º 
item 1, letra “b”, do Estatuto Social, CONVOCA todos os 
associados contribuintes para comparecerem e participa-
rem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que será rea-
lizada no dia 27.11.2021 (sábado) às 09h30 em primeira 
convocação e às 10h em segunda e última convocação, 
na sede social localizada na Praça Bento de Camargo 
Barros, 162, nesta capital, com a seguinte ordem do dia: 

1. Eleição dos Conselheiros Bienais - biênio - 2022/2023; 
2. Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria 
- biênio - 2022/2023; 
3. Eleição dos membros do Conselho de Sindicância e 
Disciplina - biênio 2022/2023; 
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal - biênio 
- 2022/2023;
5. Outros assuntos.

São Paulo, 12 de novembro de 2021
Ricardo Ferreira Neves - Presidente do Conselho Deliberativo 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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

SENHORES LEITORES - Atenção antes de contratar um serviço! 
Não é de nossa responsabilidade o conteúdo dos anúncios 

publicados nem a idoneidade dos anunciantes

A Gazeta da Zona Norte: O mais eficiente veículo de 
divulgação em toda Região Norte da Capital

Morre a jornalista Cristiana Lobo 
em São Paulo

A jornalista e colunista de 
política, Cristiana Lobo, morreu 
na última quinta-feira (11), em 
São Paulo, devido a um mieloma 
múltiplo, quadro do qual se tra-
tava há alguns anos, porém, seu 
estado de saúde piorou nos úl-
timos dias, devido a uma pneu-
monia. Cristiana Lobo estava 
internada no hospital Albert 
Einstein em São Paulo e tinha 
63 anos de idade.

Com mais de 30 anos de car-
reira, Cristiana começou a co-
brir política em Goiás. Após ser 
contratada pelo jornal O Globo, 
cobriu diretamente o Ministério 
da Saúde, vindo a acompanhar 
o período de criação da carteira 
de vacinação, além das decisões 
do Ministério da Educação. No 
“Globo”, fez a coluna Panorama 
Político, vindo a assumir 13 
anos mais tarde a coluna políti-
ca do “Estado de São Paulo”.

Em 1997 estreou na televi-
são pela GloboNews, passan-
do a integrar a equipe de co-
mentaristas do Jornal das Dez. 

Além de marcar presença nos 
demais telejornais da emissora, 
comandou o programa Fatos e 
Versões. 

Foto: Reprodução GloboNews

A jornalista e comentarista política Cristiana Lobo morre aos 63 anos

Na última sexta-feira (5), a can-
tora MARÍLIA MENDONÇA, 
26 anos, e mais quatro pesso-
as morreram: seu tio e asses-
sor ABICIELI SILVEIRA 
DIAS FILHO, HENRIQUE 
RIBEIRO, produtor da cantora, 
o piloto GERALDO MARTINS 
DE MEDEIROS JUNIOR e 
o copiloto do avião TARCISO 
PESSOA VIANA, de 37 anos, 
após a queda de um avião de pe-
queno porte perto de uma cacho-
eira na Serra de Caratinga, inte-
rior de Minas Gerais. 

Na sexta-feira (5), de novembro a 
assessoria de imprensa da canto-
ra informou por volta das 16h30 
que todos que estavam no avião 
já teriam sido resgatados e esta-
vam bem. Entretanto, com in-
formações vazadas pelas redes 
sociais, dizendo que ninguém ti-
nha sido resgatado e que o so-
corro não teria chegado ao local, 
tudo foi desmentido e por volta 
das 17h45 a assessoria informou 
que Marília Mendonça e os ou-
tros passageiros do avião falece-
ram no acidente.

No domingo (7), começou o traba-
lho de remoção da aeronave, um 
bimotor Beech Aircraft, da em-
presa PEC Táxi Aéreo, de Goiás. 
Na segunda-feira (8), as equi-
pes do Centro de Investigação 
e Prevenção de Acidentes Aero-
náuticos (Cenipa) e de uma em-
presa de guincho particular tive-
ram dificuldades para remover 
os dois motores do avião. Um de-
les foi encontrado em uma área 
de mata fechada, o outro ficou 
submerso na cachoeira.

No dia 22 de julho de 1995, nascia 

MARÍLIA MENDONÇA, em 
Cristianópolis (GO). A canto-
ra começou a carreira compon-
do e teve inúmeros sucessos 
na voz de muitas duplas serta-
nejas. Estourou com o suces-
so “Infiel”. Atualmente era a 
cantora com números expres-
sivos nas redes sociais. Marília 
tinha muitos sucessos conheci-
dos, como “De quem é a culpa?” 
“É Com Ela Que Eu Estou” – 
na voz de Cristiano Araújo, Até 
você voltar” e “Cuida Bem Dela” 
– sucesso da dupla Henrique & 
Juliano. “Eu sei de cor” e entre 
outros. O sucesso no sertanejo 
trouxe a Marília a fama de “rai-
nha da sofrência”. Ela foi uma 
das precursoras do movimento 
“feminejo”, que é marcado pela 
ascensão das mulheres cantan-
do o gênero que era, predomi-
nantemente masculino.

Em abril de 2020, MARÍLIA 
quebrou o recorde mundial 
de espectadores simultâne-
os em uma live no YouTube, 
com 3,2 milhões de pessoas ao 
mesmo tempo. A cantora fazia 
shows na internet como outros 

cantores brasileiros com o obje-
tivo de arrecadar fundos para as 
vítimas de Covid-19. Na época, 
como diferencial, a live da can-
tora contou com a participa-
ção de um intérprete de Libras 
(Língua Brasileira de Sinais). 
Ela se destacou pelo grande 
número de seguidores nas re-
des sociais. Só no Instagram, o 
perfil oficial da cantora conta-
va com 36,5 milhões de seguido-
res. Atualmente estava em um 
projeto com as irmãs Maiara e 
Maraisa, Patroas, elas entra-
riam em turnê em 2022.   

MARÍLIA MENDONÇA e 
MURILO HUFF não estavam 
mais juntos há pelo menos dois 
meses. A cantora deixa um filho, 
Léo que completa dois anos em 
dezembro, e é filho do também 
cantor Murilo Huff.  Léo Dias 
Mendonça Huff, terá a guarda 
compartilhada pelo pai, Murilo 
Huff, e a avó materna, Ruth 
Dias, conforme informou a as-
sessoria de imprensa da canto-
ra, na última quarta-feira (10). 
Em nota, a avó de Léo ainda ne-
gou atritos com Huff.

No domingo (7) MARÍLIA 
MENDONÇA foi eleita Cantora 
do Ano no Prêmio Multishow 
2021,  anunciado pela organi-
zação da premiação. Com isso, 
as votações nessa categoria fo-
ram canceladas. “Anitta, Ivete 
Sangalo, Iza e Luísa Sonza tive-
ram o mesmo gesto de respeito, 
amor e sororidade e se juntaram 
a todos nós para eleger a eterna 
Patroa”, disse a organização do 
Prêmio Multishow. Marília tam-
bém será homenageada durante 
a cerimônia.

Fotos: Divulgação


