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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

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

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

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

SENHORES LEITORES 
Atenção na hora de contratar um serviço!

Não é de nossa responsabilidade  
o conteúdo dos anúncios publicados  
nem a idoneidade dos anunciantes

1. A última etapa da Fórmula 1, 
acontece neste final de semana. 
O GP da Arábia Saudita será o 
22º da temporada, e ocorre no 
Circuito de Yas Marina, o 1º trei-
no livre acontece na sexta-feira 
(10) de dezembro, às 6h30, o 2º 
treino acontece também na sex-
ta-feira, às 10 horas, o 3º treino 
será no sábado (11), às 7 horas, 
e às 09h30, será o treino classi-
ficatório. Para no domingo (12), 
acontecer a corrida às 09h30. 


2. Na última quarta-feira (8), 
o Corinthians recebeu o São 
Paulo na Neo Química Arena, 
na final do Campeonato Paulista 
Feminino. No primeiro tem-
po o Corinthians chegou a fazer 
dois a zero com a Gabi Zanotti, 
o São Paulo diminuiu com Naná 
que aproveitou erro da goleira 
Natascha na saída de bola e co-
locou o Tricolor na disputa no-
vamente. No segundo tempo, a 
partida ficou mais equilibrada, o 
jogo estava caminhando para os 
pênaltis, quando o Corinthians 
ampliou com Adriana aos 45 
do segundo tempo. Final: Co-
rinthians 3 x 1 São Paulo.


3. Na última quarta-feira (8), a 
Seleção Feminina de Handebol 
estreou com vitória na segun-
da fase do Mundial da modali-
dade, na Espanha e derrotou a 
Áustria por 38 a 31. A equipe 
brasileira, campeã do mundo há 
oito anos, busca o bicampeona-
to. Na sexta-feira (10), o Brasil 
volta as quadras, às 14h30 (ho-
rário de Brasília), contra a 
Argentina, na localidade espa-
nhola de Torrevieja. Se vencer, 
garante uma das duas vagas 
do Grupo 4 as quartas de fi-
nal. A chave reúne seis equipes, 
três classificadas do Grupo G 
(Brasil, Japão e Croácia) e três 
do Grupo H (Áustria, Argentina 
e Espanha).


4. O Atlético-MG é campeão 
bra sileiro com duas rodadas de 
antecedência. O título foi con-
firmado contra o Bahia, e fes-
tejou diante da torcida em due-
lo com o Bragantino. Depois de 
50 anos (o primeiro nomeado 
“Campeonato Brasileiro), em 
1951, o Galo encerra o jejum.


5. Na última terça-feira (7), 
Rebe ca Andrade (ginasta) foi es-
colhida como a Melhor Atleta do 

Ano do Prêmio Brasil Olímpico, 
entre as mulheres, superan-
do outras duas medalhistas nos 
Jogos de Tóquio: Ana Marcela 
Cunha (maratona aquática) e 
Rayssa Leal (skate). Isaquias 
Queiroz (canoagem), foi esco-
lhido entre os homens, e bateu 
o primeiro medalhista de ouro 
olímpico do surfe, Ítalo Ferreira 
e Hebert Conceição (boxe). 
Com a vitória alcançada no pal-
co do Teatro Tobias Barreto, 
em Aracaju, o baiano se tornou 
o maior vencedor da história do 
prêmio, com quatro conquistas.


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: Danilo Fernandes / Meu Timão

Foto: Globo

Corinthians Feminino é campeão do Campeonato Paulista 2021

Atlético-MG é campeão do Campeonato Brasileiro depois de 50 anos

SHOPPING D - Para que o pú-
blico tenha mais tempo para fazer 
suas compras de Natal, o Shopping 
D, na Zona Norte de São Paulo, am-
pliou seu horário de funcionamento 
neste final de ano. Além disso, nos 
dias de feriado, as lojas do mall tam-
bém terão expediente diferenciado.  
Entre os dias 17 e 23 de dezembro, 
o ‘D’ segue aberto das 10 às 23h, no 
dia 24, o expediente será encerrado 
às 18h. Nos dias 25 de dezembro, 1º 
e 2 de janeiro, o funcionamento é fa-
cultativo das 14 às 20h e, no dia 31 
de dezembro, o expediente é das 10 
às 16h. Para celebrar o Natal, o sho-
pping realiza uma ação especial de 
compre e ganhe. De 3 a 31 de de-
zembro (ou até acabarem os esto-
ques), com R$ 250 em compras, os 
clientes poderão apresentar os com-
provantes no balcão de trocas e ga-
nhar um panetone de frutas crista-
lizadas ou gotas de chocolate, sendo 
limitado a um brinde por CPF. O 
Shopping D está localizado na Av. 
Cruzeiro do Sul, 1100 - Canindé, 
São Paulo.

PAPAI NOEL - O clima de Natal 
está no ar e a criançada já tem data e 
hora marcada para o grande encontro 
com o Papai Noel. O Bom Velhinho 
está no Shopping D, na Zona Norte 
de São Paulo, seguirá atendendo 
os pequenos até o dia 24 de dezem-
bro. O Papai Noel atenderá os pe-
quenos no trono localizado no piso 2 
do Shopping D, de segunda a sexta e 
também aos domingos e feriados sem-
pre das 14 às 20h, aos sábados o horá-
rio é estendido e vai das 13 às 21h. No 
dia 24 de dezembro, o Bom Velhinho 
estará no D das 11 às 17h.

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 conteúdos 
didáticos e acessíveis, com represen-
tações imagéticas atrativas. Esses 
conteúdos são pautados em temas 
informativos sobre os diversos tipos 

de violência contra as mulheres e 
como superá-la, sobre seus direitos, 
saúde mental, bem-estar e empode-
ramento 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 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.

INSTITUTO ÊXITO DE EM-
PREENDEDORISMO - amplia a 
Campanha “Tamo Junto na Luta”, 
do Transforma Brasil. O objetivo é 
arrecadar alimentos e doações em 
dinheiro para auxiliar a população 
que está passando por dificulda-
des neste momento crítico que es-
tamos vivendo. As doações são ili-
mitadas e podem ser feitas no site 
www.institutoexito.com.br, onde o 
usurário será direcionado. No ende-
reço, o doador poderá fazer transfe-
rência 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 
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 ca-
rentes da cidade documentando e 
divulgando a todos os apoiadores. 

Todos podem participar! 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 pacotes de 
macarrão - 500g, 1 Molho de toma-
te pronto - 340g, 1 pacote de sal re-
finado - 1kg, 1 Leite em pó mistu-
ra 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 presen-
tear a muitas mães guerreiras que 
merecem ter paz em seus corações.  
Saiba como contribuir pelo whatsA-
pp: (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), acaba de lançar sua 
nova campanha de arrecadação e do-
ação de cestas básicas para as mais 
de 1.500 famílias que dependem da 
instituição para realizar suas re-
feições diárias. O valor para a doa-
ção da cesta básica é de R$140,00 e 
contempla uma cesta de alimentos 
e outra de produtos para limpeza e 
higiene pessoal, suficientes para su-
prir as necessidades básicas de uma 
família composta por quatro pes-
soas durante um mês. No entanto, 
as doações não terão um limite mí-
nimo e nem máximo, sendo assim, 
caso queira colaborar com outro va-
lor, acesse o link abaixo: https://uni-
bes.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 

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.

Que trabalhem em casa, e que possua máquinas Overloque e Reta. 
E que residam na Z. Norte (Casa Verde ). Whatsapp: 9.4755-1166

Precisa-se de costureiras

Orquestra de Câmara da ECA/USP faz concerto 
de Natal na Paróquia São Luiz Gonzaga

A OCAM - Orquestra de Câ-
mara da ECA/USP, formada por 
jovens estudantes de música, 
promove um concerto especial 
de Natal no próximo dia 18, às 
18 horas, na Paróquia São Luís 
Gonzaga, localizada na Avenida 
Paulista, 2.378. Após a produ-
ção de espetáculos on-line e fil-
mes-manifesto desde abril de 
2020, com o início da pandemia, 
a OCAM retornou com apre-
sentações presenciais no último 
mês de outubro. Com repertó-
rio especial pensado para a data, 
a orquestra, sob a regência dos 
maestros André Bachur e Gil 
Jardim, traz músicas conheci-
das do público acompanhadas 
de quarteto de vozes e partici-
pação da viola caipira do solis-
ta Neymar Dias. Dentre as mú-
sicas apresentadas estão obras 
de Heitor Villa-Lobos, Wolfgang 
Amadeus Mozart, e também a 
canção “Bola de Meia, Bola de 
Gude” de Milton Nascimento 

e Fernando Brant. O quarteto 
vocal também brinda o público 
com “Tiridum das Profecias”, de 
Esther Scliar, que será cantada.

A entrada é gratuita, mas 
nesse dia a OCAM estará ar-
recadando alimentos, roupas e 
brinquedos, que serão doados 
para a Casa de Oração do Povo 
de Rua.

Serviço: 

OCAM, Concerto de Natal
Paróquia São Luís Gonzaga
Endereço: Avenida Paulista, 
2.378, Bela Vista
Data: 18/12 (sábado) | 18 horas
Preço: Gratuito
Lotação: 400 pessoas
Classificação indicativa: Livre

Foto: Divulgação

Ocam realiza concerto de Natal e arrecada alimentos 
para a Casa de Oração do Povo de Rua

Rua Joaquim de Souza passa a operar em mão dupla
A Rua Joaquim de Sousa, en-

tre as ruas João Batistas Fanton 
e Fiorelli Peccicacco, em Perus, 
passará a operar em mão du-
pla, a partir de sábado (11). De 
acordo com a CET, a medida tem 
como objetivo melhorar as condi-
ções de segurança de pedestres e 

de fluidez no trânsito local. Para 
informações de trânsito, ocor-
rências, reclamações, remoções e 
sugestões, ligue 156.

Recomendações

•Respeite a sinalização;

•Se necessitar pedir infor-
mações, proceda de forma a 
não comprometer a fluidez do 
trânsito;
•Ao avistar a canalização de 
orientação na pista, reduza a ve-
locidade dos veículos para maior 
segurança.

Perus

Legião da Boa Vontade Solidariedade 
promove entrega de milhares de 
cestas básicas em todo o Brasil

A Legião da Boa Vontade 
(LBV) iniciou a entrega de ces-
tas de alimentos não perecíveis 
a milhares de famílias em situ-
ação de vulnerabilidade social 
e em risco alimentar em todo o 
país, através da sua campanha 
Natal Permanente da LBV - 
Jesus, o Pão Nosso de cada dia!

Em São Paulo, as cestas se-
rão entregues na próxima se-
mana, nos dias 14, 15, 16 e 17 
de dezembro. A entrega acon-
tece a partir das 9 horas, na 
Supercreche Jesus, da LBV, lo-
calizada na Avenida Rudge, 
630, no bairro do Bom Retiro.

Em todo o Brasil, a LBV vai 
entregar um total de 50 mil ces-
tas de alimentos. Quem qui-
ser colaborar, basta acessar o 
site: www.lbv.org.br ou faça 
uma transferência bancária via 
PIX pelo e-mail pix@lbv.org.br. 
Se preferir ligue para o telefo-
ne 0800 055 50 99 para partici-
par dessa iniciativa. Para saber 
como está ocorrendo a entrega 
das doações em todo o Brasil, 
basta acessar o endereço @
LBVBrasil no Instagram e no 
Facebook.

Serviço:
Evento: entrega de cestas de ali-
mentos por meio da Campanha 
Natal Permanente da LBV - 
Jesus, o Pão Nosso de cada dia! 
promovida pela Legião da Boa 
Vontade
Dias e horário: 14, 15, 16 e 17 de 
dezembro (terça, quarta, quin-
ta e sexta-feira), a partir das 9 
horas.
Local: Supercreche Jesus, da LBV.
Endereço: Avenida Rudge, 630, 
Bom Retiro
Outras informações: tel. (11) 
3225-4530 | www.lbv.org.br

Foto: LBV

Cestas básicas serão entregues nesta semana pela LBV

“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.

Vencedores por modalidade - A noite também foi de homenagear 
os destaques por modalidade, que são os seguintes:

Atletismo - Alison dos Santos 
Badminton - Ygor Coelho   
Basquete 3x3 - Fabrício Veríssimo 
Basquete 5 x 5 - Clarissa dos 
Santos 
Beisebol - Thyago Vieira 
Boxe - Hebert Conceição 
Canoagem Slalom - Ana Sátila 
Canoagem Velocidade - Isaquias 
Queiroz 
Ciclismo BMX Freestyle -  
Eduarda Bordignon 
Ciclismo BMX Racing - Renato 
Rezende 
Ciclismo Estrada – Vinícius Rangel 
Ciclismo Mountain Bike - Henrique 
Avancini 
Ciclismo Pista - Wellyda Ro-
drigues 
Desportos na Neve - Michel 
Macedo 
Desportos no Gelo - Nicole 
Silveira 
Escalada Esportiva - Felipe Ho 
Foganholo 

Esgrima - Nathalie Moellhausen 
Futebol - Richarlison 
Ginástica Artística - Rebeca 
Andrade 
Ginástica de Trampolim - Camilla 
Gomes 
Ginástica Rítmica - Duda Arakaki 
Golfe - Alexandre Rocha 
Handebol - Bruna de Paula 
Hipismo Adestramento - João 
Victor Oliva 
Hipismo CCE - Carlos Parro 
Hipismo Saltos - Marlon Za-
notelli 
Hóquei sobre Grama e Indor - 
Vinicius Vaz 
Judô - Mayra Aguiar 
Karatê – Vinícius Figueira 
Levantamento de Pesos - Jaqueline 
Ferreira 
Maratona Aquática - Ana 
Marcela Cunha 
Nado Artístico - Laura Miccuci e 
Luisa Borges 
Natação - Bruno Fratus 

Pentatlo Moderno - Danilo 
Fagundes 
Polo Aquático - Ana Beatriz 
Mantellato 
Remo - Lucas Verthein 
Rugby - Isadora Cerullo 
Saltos Ornamentais - Kawan 
Pereira 
Skate - Rayssa Leal 
Softbol - Mariana Pereira 
Surfe - Italo Ferreira 
Taekwondo - Milena Titoneli 
Tênis - Luisa Stefani e Laura 
Pigossi 
Tênis de Mesa - Hugo Calderano 
Tiro com Arco - Marcus  
D’Almeida 
Tiro Esportivo - Felipe Wu 
Triathlon – Vittoria Lopes 
Vela - Martine Grael e Kahena 
Kunze 
Vôlei – Fernanda Garay 
Vôlei de Praia - Duda Lisboa 
Wrestling - Laís Nunes


