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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

SENHORES LEITORES 
Atenção antes de contratar um serviço!  

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

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. A F1 divulgou as datas de to-
das as 23 corridas da temporada 
2022. O campeonato começa no 
dia 20 de março, no Bahrein, e 
se encerra em 20 de novembro, 
em Abu Dhabi. O GP realizado 
em São Paulo será o penúltimo 
do ano, marcado para o dia 13 
de novembro.


2. No domingo (12), a Fórmula 
1 viu a maior disputa por títu-
lo da sua história ser definida 
na última volta do GP de Abu 
Dhabi. Lewis Hamilton, tentou 
resistir, mas não conseguiu evi-
tar a ultrapassagem e viu a vi-
tória e o título serem conquis-
tados pelo maior rival da sua 
carreira, Max Verstappen, no 
inacreditável GP de Abu Dhabi.


3. A equipe Honda Racing fina-
lizou o Campeonato Brasileiro 
de Motocross 2021 com vitórias 
nas corridas da sétima e última 
etapa, em Ibirubá (RS), no do-
mingo (12/12). Leonardo Souza, 
na MX2, e Hector Assunção, na 
MX1, cruzaram a linha de che-
gada na frente nas baterias ex-
clusivas das categorias e confir-
maram o vice-campeonato da 
temporada.


4. Na última segunda-feira (13), 
a Federação Paulista de Futebol 
(FPF) divulgou os 32 gru-
pos da edição de 2022 da Copa 
São Paulo de Futebol Júnior. A 
Copinha é considerada a maior 
vitrine da base do país, e reuni-
rá 128 equipes dos 26 Estados 
e do Distrito Federal, que serão 
disputadas em 30 cidades pau-
listas e terão 32 sedes. A cida-
de de São Paulo receberá jogos 
em três locais diferentes. O iní-
cio da competição será no dia 2 
de janeiro e vai até dia 25, ani-
versário da capital paulista. 
Confira ao lado os 32 grupos da 
Copinha de 2022:


5. Na última quarta-feira (15), 
o Atlético-MG foi campeão da 
Copa do Brasil, o Galo der-
rotou o Athletico-PR, por 2 a 
1, no jogo de volta, na Arena 
da Baixada, em Curitiba. No 
jogo de ida, no último domin-
go (12), o Atlético-MG goleou 
o Athletico-PR por 4 a 0 no 
Mineirão, em Belo Horizonte. 
A conquista anterior dos mi-
neiros foi em 2014.


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: Lucas Figueiredo/CBF/Direitos Reservados

Atlético-MG é campeão da Copa do Brasil

SHOPPING D - Para que o públi-
co tenha mais tempo para fazer suas 
compras de Natal, o Shopping D, na 
Zona Norte de São Paulo, ampliou seu 
horário de funcionamento neste final 
de ano. Entre os dias 17 e 23 de dezem-
bro, 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 facul-
tativo das 14 às 20h e, no dia 31 de de-
zembro, o expediente é das 10 às 16h. 
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 e seguirá atendendo os peque-
nos até o dia 24 de dezembro. O Papai 
Noel atenderá os pequenos no trono 
localizado no piso 2 do Shopping D, 
de segunda a sexta e também aos do-
mingos e feriados sempre das 14 às 
20h, aos sábados o horário é estendi-
do 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 prin-
cipalmente o Instagram, @umso-
corroameianoite, para informar, 
acolher e empoderar mulheres so-
breviventes de qualquer tipo de vio-
lência. Também orienta mulheres de 
todo o Brasil com publicações de con-
teúdos didáticos e acessíveis, com re-
presentações imagéticas atrativas. 
Esses conteúdos são pautados em te-
mas informativos sobre os diversos ti-
pos de violência contra as mulheres e 
como superá-la, sobre seus direitos, 
saúde mental, bem-estar e empodera-
mento 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-nasci-
dos faz parte do importante trabalho 
realizado pela Casa do Caminho do 
Mandaqui. Desde 1978, a Associação 
mantém além dessa outras atividades 
solidárias, o serviço de Assistência 
às Gestantes. Para presentear as 
mamães com roupas, fraldas e ou-
tros itens necessários para o acolhi-
mento do bebê, a Casa do Caminho 

necessita 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 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: R. 
Luís Carlos Gentile de Laet, 1736 - 
Vila Rosa. Tel: (11) 2203-0361.

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS - a Associação Casa do 
Caminho Mandaqui é uma das ins-
tituições que desenvolvem um traba-
lho assistencial em prol de famílias 
carentes na Zona Norte. Denominada 
#AmorEmMovimento, a campanha 
voltada para a aquisição de cestas bá-
sicas recebe doações de qualquer va-
lor, através de depósitos bancários. 
Maiores informações pelo tel.: (11) 
2231-3827 ou pelo site: www.casado-
caminhomandaqui.com.br

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 UR-
BANOS - lança a Campanha “Ali-
mente a Família de Uma Mãe Caren-
te”. 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 tomate pronto - 340g, 1 pa-
cote 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 embalagem para os itens da 
cesta. Juntos faremos um verdadeiro 
ato de amor para presentear a muitas 
mães guerreiras que merecem ter paz 
em seus corações.  Saiba como contri-
buir pelo whatsApp: (11) 97597-8132.

CAMPANHA - para arrecadar ces-
tas básicas para 1.500 famílias, devi-
do aos desdobramentos do Covid-19, 
da Unibes (União Brasileiro Israelita 
do Bem-Estar Social). O valor para a 
doação da cesta básica é de R$140,00 

e contempla uma cesta de alimentos e 
outra de produtos para limpeza e hi-
giene pessoal, suficientes para suprir 
as necessidades básicas de uma famí-
lia composta por quatro pessoas du-
rante um mês. No entanto, as doações 
não terão um limite mínimo e nem 
máximo, sendo assim, caso queira co-
laborar com outro valor, acesse o link 
abaixo: https://unibes.doareacao.com.
br/campanha/arrecadacao_de_cestas/

PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
DA PIEDADE / COMUNIDADE 
SANTA CRUZ - localizada na Ave-
nida Cel. Sezefredo Fagundes, 6.500 
recebe doações todos os dias da sema-
na. A paróquia tem cerca de 100 fa-
mílias assistidas que estão recebendo 
as cestas básicas. Para mais informa-
ções: (11) 93031-3124 Padre Luís Isido-
ro 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, 
2060 - Santana - Telefone: 2281-9085 
- (Entregas em qualquer horário, 
pois temos a secretaria aberta e tam-
bém o segurança que fica 24 horas - 
então pode entregar para qualquer 
funcionário).

COMO LIDAR COM A AN-
SIEDADE CAUSADA PELA 
PANDEMIA: SETE AJUDAS 
PRÁTICAS DO SITE JW.ORG 
- A pandemia de Covid-19 abalou 
o mundo de uma forma nunca an-
tes vista e afetou muito o bem-es-
tar emocional das pessoas em vá-
rios países. A ameaça de contrair e 
transmitir um vírus que pode ma-
tar, bem como a ansiedade e o iso-
lamento social tiveram um profun-
do impacto em pessoas de diferentes 
formações. Para ajudar as pessoas a 
lidar com essa situação, o site oficial 
das Testemunhas de Jeová, jw.org, 
apresenta o vídeo Epidemias – O 
que você pode fazer?. Essa anima-
ção de três minutos fornece ajuda 
prática, emocional e espiritual para 
as famílias enfrentarem os efeitos 
da pandemia. Acesse: https://www.
jw.org/pt/ensinos-biblicos/paz-felici-
dade/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.

“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.

VENDO 
CELTA

2009, 4 portas, preto, 
roda 14” liga leve, 

120 mil km, R$ 17 mil. 
Falar c/ Silmara

94014-3382

VENDO 
PEUGEOT 208
Ano 2017 Griffe, 1.6, com-
pleto, flex, 16V, 4 portas, 

branco, 100 mil km.  
R$ 51 mil. Falar c/ Silmara
94014-3382

ADMITE-SE 
CORRETORES (AS)
Imobiliária de grande atuação na ZN 
busca corretor com ou sem experiência 
em Santana para início imediato

(11) 99839-7942 (Reinaldo)

Workshop aborda temas referente as 
mulheres e ao Empreendedorismo Feminino

Na última quinta-feira (16), 
foi realizado um workshop di-
recionado a mulheres empre-
endedoras no salão de even-
tos do Condomínio Amaralina, 
no bairro de Santana. “Toda 
Loba tem um propósito. Qual 
é o seu?” Assim começou a fala 
da Coordenadora do Evento, 
Luísa Dias, especialista em ges-
tão de pessoas. O evento contou 
com a participação de mulheres 
empreendedoras de carreiras 
consolidadas, trocando expe-
riências, partilhando conheci-
mentos, com objetivo de forta-
lecer parcerias e fechamento de 
negócios através da prática do 
Networking. 

A proposta do Projeto 
Networking da Lobas é inserir 
cada vez mais mulheres inspi-
radoras nos grupos de trabalhos 
e Workshops nas novas célu-
las que estão sendo formadas, 

e também atuar em parcerias e 
assessoria técnica para associa-
ções, entidades e empresas que 
desejam aperfeiçoar e realizar 
ações para a evolução profissio-
nal das mulheres.

A partir de janeiro haverá 
mais eventos e quem desejar co-
nhecer mais sobre o projeto en-
tre em contato por e-mail luisa-
diasconsultora@gmail.com ou 
WhatsApp (11) 95204-0593. 

Foto: Divulgação

“Toda Loba tem um propósito. Qual é o seu”

Grupo 1 (Votuporanga) - Votuporanguense, Bahia, Monte Azul-SP e Atlético-MT 
Grupo 2 (Tanabi) - Tanabi, Vila Nova, Guarani e Aquidauanense-MS 
Grupo 3 (Bálsamo) - Mirassol, Sport, Taguatinga e Confiança-SE 
Grupo 4 (Lins) - Linense, Atlético-MG, Andirá-AC e Desportivo Aliança-AL 
Grupo 5 (Franca) - Francana, Juventude, Ponte Preta e Confiança-PB 
Grupo 6 (Matão) - Matonense, Fluminense, Fast-AM e Jacuipense-BA 
Grupo 7 (Cravinhos) - Comercial-SP, Criciúma, Nova Iguaçu e Chapadinha-MA 
Grupo 8 (Araraquara) - Ferroviária, Santos, Rondoniense e Operário-PR 
Grupo 9 (Iacanga) - União Iacanga, Santa Cruz, Novorizontino e União ABC-MS 
Grupo 10 (Jaú) - XV de Jaú, Grêmio, Castanhal-PA e Mixto-MT 
Grupo 11 (São Carlos) - Sãocarlense, América-MG, São Carlos e Falcon-SE 
Grupo 12 (Araras) - União São João, Athletico-PR, Velo Clube e Taquarussú-TO 
Grupo 13 (Guaratinguetá) - Manthiqueira, Vitória, XV de Piracicaba e São José-RS 
Grupo 14 (Taubaté) - Taubaté, Botafogo, Petrolina-PE e Aparecidense-GO 
Grupo 15 (São José dos Campos) - São José-SP, Corinthians, River-PI e Resende-RJ 
Grupo 16 (Suzano) - União Suzano, Fortaleza, Ituano e Concórdia-SC 
Grupo 17 (Porto Feliz) - Desportivo Brasil, Goiás, Botafogo-SP e Iape-MA 
Grupo 18 (Jundiaí) - Paulista, Ceará, São Bernardo FC e Bragantino-PA 
Grupo 19 (Jaguariúna) - Jaguariúna, ABC, Red Bull Bragantino e Fluminense-PI 
Grupo 20 (Itapira) - Itapirense, Cruzeiro, Retrô-PE e Palmas 
Grupo 21 (São Caetano do Sul) - São Caetano, São Paulo, Perilima-PB e CSE-AL 
Grupo 22 (São Bernardo do Campo) - EC São Bernardo, Londrina, São Bento e Aster-ES 
Grupo 23 (Osasco) - Audax-SP, Joinville, Santo André e Camaçariense-BA 
Grupo 24 (Santana do Parnaíba) - Ska Brasil, Vasco, Rio Claro e Lagarto-SE 
Grupo 25 (Mogi das Cruzes) - União Mogi, Internacional, Portuguesa e São Raimundo 
Grupo 26 (Guarulhos) - Flamengo-SP, Avaí, Guarulhos e Santana-AP 
Grupo 27 (Mauá) - Mauá, Atlético-GO, Mauaense e Volta Redonda 
Grupo 28 (Diadema) - Água Santa, Palmeiras, Real Ariquemes-RO e Assu-RN 
Grupo 29 (Barueri) - Oeste, Flamengo, Floresta-CE e Forte-ES 
Grupo 30 (São Paulo) - Ibrachina, Náutico, Inter de Limeira e Serranense-MG 
Grupo 31 (São Paulo) - Juventus, CRB, Portuguesa Santista e Canaã-BA 
Grupo 32 (São Paulo) - Nacional-SP, Coritiba, Capivariano e Real Brasília

Sobremesas de Natal: 
aprenda duas opções 

práticas e deliciosas para 
surpreender a família

Natal é tempo de celebrar ao 
lado de pessoas queridas. Além 
da tradicional troca de presen-
tes, o que não pode faltar na 
data é um cardápio marcante. 
Por isso, a Abeaço (Associação 
Brasileira de Embalagem de 
Aço) trouxe duas dicas para 
surpreender a família na ceia: 
Merengue de Chocolate Especial 
e Gelatina de Frutas e Vinho.

As receitas são boas alterna-
tivas para quem não quer per-
der muito tempo na cozinha e, 
ainda assim, garantir receitas 
de boa qualidade que irão sur-
preender a todos. Depois de pre-
parar, não se esqueça de lavar as 
latas com um fio de água ou re-
tirar os restos de alimentos com 
papel toalha e colocar no lixo 
de recicláveis. A lata de aço é 
100% e infinitamente reciclável. 
Confira abaixo como fazer:

Merengue de Chocolate 
Especial

Ingredientes: 1 embalagem de 
bolacha tortinha sabor chocola-
te 160g, 2 colheres (sopa) de li-
cor de chocolate, 1 lata de cre-
me de leite, 2 gemas peneiradas, 
chocolate ao leite ralado a gos-
to, 2 colheres (sopa) de amido de 
milho, 150g de suspiro, 1 lata de 
leite condensado, 2 medidas da 
lata com leite, 2 colheres (sopa) 
de manteiga ou margarina.

Modo de preparo do creme: 
Numa tigela, junte 2 gemas, 2 
medidas da lata com leite, 2 co-
lheres (sopa) de amido de milho 
e mexa até diluir bem os ingre-
dientes. Numa panela média, 
coloque o leite diluído com as ge-
mas e o amido de milho, acres-
cente 1 lata de leite condensado, 
1 lata de creme de leite, leve ao 
fogo médio e deixe até engros-
sar, reserve. Deixe esfriar, acres-
cente o licor de chocolate, mexa 
delicadamente e reserve. Monte 
o merengue de chocolate num 

refratário pequeno da seguin-
te forma: creme, biscoito pica-
do grosseiramente com suspiro, 
creme, biscoito picado grossei-
ramente com suspiro, creme, es-
palhe por cima chocolate ao lei-
te ralado e decore com biscoito e 
suspiro. Leve à geladeira por 3 
horas antes de servir.
Rendimento: 10 porções.
Tempo de preparo: 30 minutos.

Gelatina de frutas e vinho

Ingredientes:
Creme: 3 xícaras (chá) de leite, 
1/4 xícara (chá) de açúcar, 1/4 
xícara (chá) de amido de milho, 
2 gemas.

Gelatina: 1 1/4 xícara (chá) de 
açúcar, 3 paus de canela, 1/2 co-
lher (chá) de cravo, 4 envelopes 
de gelatina em pó sem sabor in-
color, 1 envelope de gelatina em 
pó sem sabor vermelha, 4 xí-
caras (chá) de água, 3 xícaras 
(chá) de vinho branco, 2 colhe-
res (sopa) de suco de limão, 10 
cerejas ao marasquino cortadas 
ao meio, 5 tangerinas em go-
mos, 2 maçãs descascadas e cor-
tadas em cubos, 1 lata de figos 
em calda escorridos e cortados 
ao meio.

Modo de preparo:
Creme: Misture os ingredien-
tes e leve ao fogo médio, me-
xendo sempre, até engrossar e 
reserve.

Gelatina: Misture o açúcar, a 
canela, o cravo e uma xícara de 
chá de água. Leve ao fogo alto 

e deixe levantar fervura. Abaixe 
o fogo cozinhe por 15 minutos 
e reserve. Polvilhe os dois ti-
pos de gelatina sobre 1 1/2 xí-
cara de chá de água e deixe por 
cinco minutos. Retire a canela 
e o cravo da calda, junte a ge-
latina e mexa. Volte ao fogo até 
se dissolver. Misture o vinho, o 
suco de limão e a água restante. 
Junte a gelatina e reserve.

Montagem: Arrume no fun-
do de uma forma de bolo inglês 
de 28 x 13cm algumas cerejas 
e despeje um pouco de gelatina 
até a espessura de 1cm. Deixe 
na geladeira até que fique fir-
me. Retire, acrescente uma ca-
mada com as frutas e cubra com 
a gelatina na espessura de 1cm. 
Deixe novamente na geladeira 
até ficar firme. Alterne camadas 
de frutas e gelatina até as frutas 
terminarem. Deixe na geladeira 
até endurecer. Desenforme, de-
core com algumas cerejas ao ma-
rasquino e sirva com o creme.
Rendimento: 8 porções.

Fotos: Divulgação


