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Trânsito na região do
Anhembi terá alterações
devido a evento

Videoteipe
Fotos: Divulgação

A cantora, e agora apresentadora, IVETE SANGALO
terá um programa aos domingos na Globo a partir de
julho. A baiana anunciou a
novidade durante uma participação no Mais Você, com
Ana Maria Braga, na última segunda-feira, 13. “É
um sonho antigo!”, contou
a artista. Batizada de Misto
Quente, a atração virá antes
do Futebol que antecede o
Domingão do Huck, que ainda tenta se encontrar no horário. E deve substituir o Zig
Zag Arena, com Fernanda
Gentil, que não vingou.
Pelos bastidores o que se comenta é que a atração está
bastante parecida com o extinto Planeta Xuxa. “Olha a
minha cara de feliz! Agora,
meu amor, com um programa só meu. Olha que sonho,
eu estou muito chique! Aliás,
só meu não. É nosso, meu e
seu. Um mix de coisas boas
para a gente aprontar e se
divertir muito”, comemorou
ela durante o Mais Você.

BRITNEY SPEARS se casou pela terceira vez. O tão
esperado, sim, ao modelo

iraniano,
Sam
Asghari,
teceu no começo do
acon
mês em uma cerimônia íntima para 60 pessoas em
Los Angeles, na Califórnia,
Estados Unidos. A festa
foi na própria casa dela em
Thousand Oaks. Entre os famosos convidados estavam
Drew Barrymore, Donatella
Versace, Madonna e Paris
Hilton. Spears usou um vestido da grife Versace e caminhou até o altar ao som de
Can’t Help Falling in Love,
de Elvis Presley. Entre as situações embaraçosas, o casamento foi interrompido pelo
ex-marido da estrela Jason
Alexander, que tentou invadir com uma faca, mas acabou preso pela polícia.

Em meio à polêmica sobre
brigas e supostas separações, SIMARIA, da dupla
com a SIMONE, não poupou na sua festa de aniversário de 40 anos, realizada
nesta segunda-feira, 13, na
Village JK, em São Paulo.
A cantora, que fez aniversário dia 16, realizou um megaevento para 800 convidados e trouxe até os seus
familiares e amigos de infância de Uibaí, município
do interior da Bahia. Simone
alugou até uma casa próxima com maquiadores e estilistas, caso alguns convidados quisessem se trocar por
lá. O look era preto e branco. A irmã, Simone, resolveu mostrar que não há crise na dupla que forma com
sua coleguinha e levou uma

pulseira da Louis Vuitton.
Os boatos de um possível
afastamento entre elas, começou depois de um estranhamento durante um show
em Caruaru, Pernambuco.
Depois disso, Simone chegou
a fazer uma apresentação
sozinha. Chegou até a vazar
um som das duas batendo
boca durante uma gravação
no Programa do Ratinho, no
SBT.

Durante a festa de encerramento das filmagens de
Besouro Azul, filme da DC
sobre o super-herói do mesmo nome, BRUNA MAR
QUEZINE se esbaldou dançando com a atriz Susan
Sarandon, em uma casa de
shows nos Estados Unidos.
Marquezine vai viver a protagonista feminina Penny, enquanto Xolo Maridueña, conhecido pela série da Netflix,
Cobra Kai, dará vida a Jaime
Reyes, o personagem principal. Já Susan Sarandon será
a vilã Victoria Kord, segundo
o site norteamericano The
Wrap.

A Companhia de Enge
nharia de Tráfego (CET) vai
monitorar o trânsito no entorno do Pavilhão de Exposições
do Anhembi, das 11 horas de
quinta-feira (16), às 7 horas
de domingo (19), para realização do evento “Micareta São
Paulo”. Expectativa de público de 20.000 pessoas.
O Pavilhão de Exposições
do Anhembi localiza-se na
Avenida Olavo Fontoura, no
preendido entre
espaço com
as ruas: Brazelisa Alves de
Carvalho e Professor Milton
Rodrigues, tendo como principais vias de acesso a Marginal
do Tietê e as avenidas Santos
Dumont e Braz Leme.

Alternativas
Avenida Olavo Fontoura,
sentido Santana: seguir pela
Avenida Braz Leme, sentido
Centro/Bairro, Avenida San
tos Dumont e Praça Campo
de Bagatelle.
Avenida Olavo Fontoura,
sentido Casa Verde: seguir
pela Avenida Santos Dumont,
sentido bairro/Centro, Praça
Airton de Abreu e Avenida
Assis Chateaubriand (Mar
ginal Tietê).
Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue 156.
Foto: AGZN

Avenida Olavo Fontoura é uma das vias a receberem
alterações neste feriado prolongado

CLASSIFICADOS
NEGÓCIOS
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

SERVIÇOS
PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEBASTIÃO ROCHA EMPREITEIRO

Presto serviços de bancos, documentos, encomendas, etc. Zona Norte e Centro. Tenho referências
94132-3687 - Tratar c/ Zacarias

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

RASPAGEM
E
APLICAÇÃO

CHAVEIRO HAMYR
CREDENCIADO GOLD

Cascolac c/ cheiro, Bona s/ cheiro
(secagem rápida), Traffic,
Skania, Verniz PU, Produtos
Importados, Waze, Dom, Piso
Duro, HT, Calafetação Cola PU

95434-6941/98682-2083
Rua Esmeraldina Nascimento
de Souza, 330 - casa11

Abertura Auto - Residência - 24 horas
(plantão). Atendimento em domícilio
com cópias na hora. Travas de
Segurança - Chaves - Fechaduras.
R. Alfredo Pujol, 565 (banca de jornal)
e-mail: chaveirohamyr@hotmail.com

2208-2859
Visite nosso site: www.gazetazn.com.br

EDITAIS
Comunicado
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 - Agência 91, o banco enviou através
do correio mas a empresa não recebeu,
foram usadas 21 folhas 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

