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EDITAISEMPREGOSNEGÓCIOS

CLASSIFICADOS
SERVIÇOS

SEBASTIÃO ROCHA EMPREITEIRO
Serviço de pedreiro, pintor, pisos, azulejos, 
telhados, encanamento e reforma em geral
96295-6633 / 97118-3103

CHAVEIRO HAMYR 
CREDENCIADO GOLD

R. Alfredo Pujol, 565 (banca de jornal) 
e-mail: chaveirohamyr@hotmail.com 

  2208-2859

Abertura Auto - Residência - 24 horas 
(plantão). Atendimento em domícilio 

com cópias na hora. Travas de 
Segurança - Chaves - Fechaduras.

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 Brades-
co - Agência 91, o banco enviou através 
do correio mas a empresa não recebeu, 
foram usadas 21 folhas devolvidas por frau-
de, (restaram 19 folhas) todos sustados em 
19/10/2020 e reiterado dia 9/11/2020, 
conforme Boletim de Ocorrência registra-
do nº 1703757/2020, dia 10/11/2020.

Empresa Jornalística Zona Norte Ltda

ComuniCado

Visite nosso site: www.gazetazn.com.br

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Presto serviços de bancos, documentos, encomen-
das, etc. Zona Norte e Centro. Tenho referências
94132-3687 - Tratar c/ Zacarias

RASPAGEM 
E 

APLICAÇÃO

Rua Esmeraldina Nascimento 
de Souza, 330 - casa11

95434-6941/98682-2083

Cascolac c/ cheiro, Bona s/ cheiro 
(secagem rápida), Traffic,  

Skania, Verniz PU, Produtos 
Importados, Waze, Dom, Piso 
Duro, HT, Calafetação Cola PU

PREcISA DE ENFESTADOR
Para confecção. c/experiência. Fácil acesso 

à Zona Norte. Masculino (função exige).
Tratar: (11) 2989-8877 c/ Ferraz

Compro
Álbuns e Figurinhas soltas de 
Futebol anos 50 e 60. Pago 

até R$2.000,00 cada Álbum. 
Com Claudio-Colecionador.    
     (11) 9.8492-0549

Campanha de doação acontece em 
estação do metrô nesta sexta-feira 

Usuários do Metrô terão 
a oportunidade de partici-
par da campanha de doação 
de sangue que acontece nes-
ta sexta-feira (3), das 9 às 16 
horas na Estação Tatuapé. 
A iniciativa é da Associação 
Brasileira de Hematologia, 
Hemoterapia e Terapia Ce-
lular (ABHH), que promove 
o mutirão com o objetivo de 
aumentar os estanques nos 
bancos de sangue.

Quem quiser doar san-
gue será atendido por equi-
pe técnica qualificada, em 
um processo que dura, em 
média, 40 minutos desde 
a chegada à estação, tria-
gem, coleta até a pausa para 
o lanche. Também é possí-
vel pré-agendar um horário 

para atendimento. Para isso, 
é preciso baixar o aplicati-
vo Um Só Sangue, disponí-
vel na Apple Store e Google 
Play, e escolher um horário. 
As doações agendadas pelo 
aplicativo terão preferência 
de atendimento no horário 
escolhido. 

O doador precisa ter entre 
16 e 69 anos e pesar no mí-
nimo 50kg, além de estar ali-
mentado, mas não ter ingeri-
do alimentos gordurosos ou 
bebidas alcoólicas antes da 
doação. Todos os tipos de san-
gue são necessários e aceitos.

Esta campanha tem o apoio 
do Metrô Social, do Ban co de 
Sangue Paulis ta, H.Hemo, 
Abrale, Abras ta, MTM Tecno-
logia e Qualcomm. 

1. A Seleção Brasileira de 
Futebol masculino venceu o 
amistoso contra a Coreia do 
Sul por 5 a 1 na última quin-
ta-feira, 2. Apresentando um 
bom futebol, a Seleção abriu o 
placar logo aos cinco minutos, 
com Richarlison. Hwang Ui-
Jo empatou para os coreanos. 
Cobrando dois pênaltis mar-
cados com o auxílio do VAR, 
Neymar colocou a Seleção em 
vantagem e ampliou o pla-
car. Coutinho e Gabriel Jesus 
marcaram bonitos gols, nos 
últimos minutos, dando nú-
meros finais à partida. Outro 
super aplaudido foi o herói 
do Real Madrid na Liga dos 
Campeões, Vini Jr., ao entrar 
em campo aos 25 minutos do 
segundo tempo. Como prepa-
ração para a Copa, Tite viu 
um ataque envolvente e golea-
dor e boas atuações de nomes 
como Alex Sandro e Fred, mas 
pode ter se decepcionado com 
o desempenho dos experientes 
Thiago Silva e Daniel Alves.


2. Falando em herói do Real, 
Vinícius Jr. coroou a tem-
porada do time espanhol ao 
marcar o gol do título na fi-
nal da Champions League. 
No grande jogo do ano, o Real 
Madrid encarou o Liverpool 
em busca do 14ª título da 
Liga dos Campeões na his-
tória. Vinícius Jr. chegou 
como o principal coadjuvan-
te do duelo, enquanto Karim 
Benzema, artilheiro da com-
petição, atraía os holofotes. O 

Liverpool dominou a primei-
ra etapa, obrigou Courtois a 
realizar grandes defesas, mas 
Vini Jr. surgiu aos 13 minutos 
do segundo tempo e aprovei-
tou uma finalização cruzada 
de Fede Valverde e comple-
tou para o fundo das redes 
com um único toque na bola. 
Se o mundo do Futebol fos-
se como o Oscar no cinema, 
Vini Jr. conquistaria o prêmio 
de Melhor Ator Coadjuvante 
de desacreditado, inclusi-
ve no Brasil quando deixou 
o Flamengo para o Real Ma-
drid, o atleta de 21 anos cres-
ceu de produção sob comando 
de Carlo Ancelotti. 


3. Na última quarta-feira, 
dia 1º, antes do treino no CT 
Joaquim Grava, Willian Bor-
ges, do Corinthians, regis-
trou um Boletim de Ocor-
rên cia no Departamento de 
Ope rações Policiais Estraté-
gicas (DOPE), órgão de execu-
ção da Polícia Civil, por conta 
de ameaças que ele e sua fa-
mília sofreram nas redes so-
ciais na última terça-feira, 31. 
Após o empate por 1 a 1 com o 
América-MG, pelo Brasileirão, 
onde o camisa 10 começou 
como titular mas saiu no pri-
meiro tempo com um trau-
ma no tornozelo direito, a es-
posa do meia-atacante usou 
as redes sociais para expor 
mensagens de torcedores do 
clube alvinegro que usaram 
tom de ameaça para cobrar 
Willian. Em seu Twitter e no 

aplicativo Universo SCCP, o 
Corinthians emitiu um comu-
nicado repudiando as ameaças 
sofridas pelo atleta: “O Sport 
Club Corinthians Paulista re-
pudia as novas ameaças sofri-
das pelo meia Willian e fami-
liares. O clube apoia o atleta 
na decisão de formalizar a de-
núncia, identificar e punir os 
responsáveis e reforça a ne-
cessidade da luta por um”, pu-
blicou o Timão. Na quinta-fei-
ra, dia 2, Rafael Rocha, de 21 
anos, auxiliar de nutrição, foi 
preso, pela Polícia Civil de São 
Paulo por suspeita de amea-
çar o jogador do Corinthians, 
pelas redes sociais. Rafael foi 
preso em sua residência e in-
diciado pelo crime de ameaça 
por meios eletrônicos e deverá 
ser solto porque a prisão não 
foi em flagrante.


Serviço de Utilidade Pú-
bli ca - Secr. Municipal de Es-
portes, La zer e Recreação, 
Al. Iraé, 35, V. Cle men tino, 
CEP: 04075-000, Pabx: 5088-
6400, e-mail: esportes@pre-
feitura.sp.gov.br, Clubes da 
Ci dade, Centros Des porti vos 
(CDM) e Depto. de Promo-
ções Esportivas, Lazer e Re-
creação; - Secr. Estadual de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Praça Antô nio Prado, 9, 
Centro, CEP: 01010-904, 
Tel.: 3241-5822.

Fotos: Divulgação

Neymar confraterniza com 
Phillip Coutinho 

Torcida Amiga, Bom-Dia

“Torcida Amiga, Bom-Dia”  
é expressão criada e imortalizada,  
na crônica esportiva paulista, pelo 

jornalista Ary Silva. Inicialmente foi uti-
lizada em seu programa “Bola ao Ar”  

na Rádio Bandeirantes e,  
posteriormente, na TV e jornais.

9ª rodada
Campeonato Brasileiro 2022

 Dia Hora Equipes Local

4/6 16h30 América-MG x Cuiabá Independência
4/6 19h Ceará SC x Coritiba Castelão
4/6 19h Avaí x São Paulo Ressacada
4/6 19h Athlético-PR x Santos Arena da Baixada
4/6 20h30 Atlético-GO x Corinthians Antônio Accioly
5/6 11h Juventude x Fluminense Alfredo Jaconi
5/6 16h Flamengo x Fortaleza Maracanã
5/6 16h Palmeiras x Atlético-MG Allianz Parque
5/6 19h Bragantino x Internacional Nabi Abi Chedid
6/6 20h Botafogo x Goiás Engenhão

CAMPANHA DE DOAÇÃO 
DE SANGUE - a segunda 
edição da Campanha “Amor 
se Doa” acontece no próximo 
dia 17, das 10 às 17 horas, no 
Shopping Metrô Tucuruvi, em 
parceria com Banco de Sangue 
Paulista. Para doar, é preciso 
ter em mãos um documento 
oficial com foto, estar alimen-
tado, evitar alimentos gordu-
rosos no dia anterior, pesar 
mais de 52kg, estar descan-
sado e não ter feito nenhuma 
tatuagem nos últimos 12 me-
ses. Além disso, é necessário 
ter entre 16 e 69 anos e meno-
res de idade precisam de au-
torização do responsável. O 
agendamento prévio é realiza-
do através do site http://sho-
ppingmetrotucuruvi.rds.land/
doacao-de-sangue-janeiro-
2022-duplicado.

FESTA JULINA ASA – acon-
tece no próximo dia 10 de ju-
lho, das 12 às 18 horas, no 
Centro Dia para Idosos ASA. 
Com mais de 80 anos de ati-
vidades, a ASA é uma organi-
zação da sociedade civil que 
atende mais de 1.300 crianças, 
adolescentes e idosos em situa-
ção de vulnerabilidade social, 
na cidade de São Paulo. A insti-
tuição fica na Rua Prof. Dorival 

Dias Minhoto, 231 - Lauzane 
Paulista, São Paulo.

CONSEG CASA VERDE/
SANTANA - presidido por 
Vicente D’Errico Netto, infor-
ma que a reunião presencial 
acontece toda primeira terça-
feira de cada mês, às 20 ho-
ras. Local: EE Padre Manoel 
da Nóbrega, conhecido como 
Colégio do Matão, na Rua 
Santa Prisca, 122, Casa Verde.

AL-ANON - entidade voltada 
para assistência a familiares de 
pessoas dependentes de álcool di-
vulga seus grupos na Zona Norte. 
Grupo Imirim: Av. Imirim, 1.410 
- reuniões as terças-feiras às 
18h; Grupo Jaçanã: Av. Guapira, 
2.055 - Jaçanã- reuniões: terças-
feiras às 14h; Grupo Santana: 
Rua Salete, 83 - reuniões: quar-
tas-feiras às 15h30; Grupo Vila 
Maria: Praça da Candelária, 01 - 
reuniões: segundas-feiras às 18h. 

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.

Informações & NotíciasI


