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Torcida Amiga, Bom-Dia

REDAÇÃO PARA VESTIBU-
LARES - será o tema de live 
promovida pelo Colégio e Curso 
Objetivo nesta quarta-feira (15), 
às 15 horas em suas redes so-
cais. A palestrante é a profa. 
Carol Evangelista, que mostra-
rá os gêneros mais cobrados nos 
vestibulares, a definição do que é 
uma dissertação argumentativa 
e sua estrutura básica, a prepa-
ração de um bom projeto de tex-
to, os diferenciais das redações 
acima da média, a importância 
da utilização do repertório so-
ciocultural e como conectá-lo 
com o tema, com a tese e com os 
argumentos, as diferenças en-
tre as redações da Fuvest, da 
Vunesp, do Enem e da Unicamp, 
entre outros pontos.Para as-
sistir, acesse:https://www.fa-
cebook.com/ObjetivoOficial/
https: / /www.youtube.com/
user/ObjetivoOficial/https://
www.linkedin.com/company/
col%C3%A9gio-e-curso-objetivo

MOSTRA MITOS DO ROCK 
- acontece até 31/08 com entrada 
franca no Shopping D. A expo-
sição reúne caricaturas digitais 
do artista André Araújo, além 
da venda de produtos do univer-
so do rock e apresentação de ar-
tistas covers. Mais informações, 
acesse: www.shoppingd.com.br

CAMPANHA DE DOAÇÃO 
DE SANGUE - a segunda edi-
ção 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 alimentado, evi-
tar alimentos gordurosos no dia 
anterior, pesar mais de 52kg, es-
tar descansado e não ter feito ne-
nhuma tatuagem nos últimos 12 
meses. Além disso, é necessário 
ter entre 16 e 69 anos e meno-
res de idade precisam de autori-
zação do responsável. O agenda-
mento prévio é realizado através 
do site http://shoppingmetrotu-
curuvi.rds.land/doacao-de-san-
gue-janeiro-2022-duplicado. 

FESTA JULINA ASA - acon-
tece no próximo dia 10 de julho, 

das 12 às 18 horas, no Centro 
Dia para Idosos ASA. Com mais 
de 80 anos de atividades, a ASA 
é uma organização da sociedade 
civil que atende mais de 1.300 
crianças, adolescentes e idosos 
em situação de vulnerabilidade 
social, na cidade de São Paulo. 
A instituição fica na Rua Prof. 
Dorival Dias Minhoto, 231 - 
Lauzane Paulista, São Paulo.

CONSEG CASA VERDE/
SANTANA - presidido por 
Vicente D’Errico Netto, informa 
que a reunião presencial aconte-
ce toda primeira terça-feira de 
cada mês, às 20 horas. Local: EE 
Padre Manoel da Nóbrega, co-
nhecido como Colégio do Matão, 
na Rua Santa Prisca, 122, Casa 
Verde.

AL-ANON - entidade volta-
da para assistência a familia-
res de pessoas dependentes de 
álcool divulga seus grupos na 
Zona Norte: Grupo Imirim: Av. 
Imirim, 1.410 - reuniões as ter-
ças-feiras às 18h; Grupo Jaçanã: 
Av. Guapira,  2.055 - Jaçanã- 
reuniões: terças-feiras às 14h; 
Grupo Santana: Rua Salete, 
83 - reuniões: quartas-feiras às 
15h30; Grupo Vila Maria: Praça 
da Candelária, 01 - reuniões: se-
gundas-feiras às 18h. 

GRUPO SANTANA DE AL-
COÓLICOS ANÔNIMOS - 
realiza reuniões na Rua Salete, 
83, próximo ao Metrô Santana. 
Os encontros acontecem nos se-
guintes dias e horários: segunda 
e sexta-feira às 17h e às 19h, ter-
ça, quarta e quinta-feira às 19h, 
sábado às 17h, domingo às 9h e 
às 18h. Reunião Feminina sába-
do às 14h. Plantão Telefônico 
24 horas: (11) 3315-9333.www.
aa.org.br - facebook.com/grupo-
santanadeaa / instagram.com/
gruposantanadeaa

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

IMÓVEIS
VENDO APTO LAUZANE

Cond. Francisco Ranieri, andar  
térreo, 55m2, 2 dorms, s/ vaga,  

próx. a comércio, pto ônibus, etc.  
R$ 280 mil - Tratar: 3064-6002

2832-5458 (sr. João Carlos)
99886-9162 (sr. Moura)

3 dorms, ste c/ arms, sl. 2 ambs, coz. c/ 
arms, á. serviço, banh. social, dep. empr. 

c/ banh, salão de festa, aquecimento solar, 
piscina, 1 vaga coberta, R$ 2.000,00, 

condomínio. + encargos. Tratar:

ALUGA-SE EXCELENTE
APTO SANTANA

RUA ALFREDO PUJOL, 266

C
re

C
i: 
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6-

J

Cel: (11) 99020-3434 c/ Catarina

CASA NA CIDADE DE SÃO PEDRO

Em cond. fechado, c/ 3 dorms, sala, copa e cozinha, 2 banheiros, 
1 lavabo, área de serviço. Terreno: 1.050m2. Área construída: 

187m2. A 30km de Piracicaba. R$ 560 mil. Direto c/ prop.
Anuncie: www.gazetazn.com.br

1. A trajetória vi-
toriosa do lateral 
esquerdo Marcelo 
Vieira da Silva Jr., 
no Real Madrid 
chegou ao fim. O 
atleta se despediu 
de forma oficial do 
clube espanhol na 
última segunda, 
13 em evento ofi-
cial realizado no 
estádio Santiago 
Bernabéu, jun-
to ao presidente 
Florentino Pérez. 
O brasileiro con-
cedeu uma última 
entrevista coleti-
va e posou ao lado 
dos 25 troféus que conquis-
tou na equipe, descartan-
do a aposentadoria. “Hoje 
é o dia mais feliz desde que 
cheguei ao Real. Porque es-
tou saindo e percebo que dei-
xei um legado. Meus compa-
nheiros não me veem como 
Marcelo que faz pouco, mas 
como uma grande pessoa. 
Não penso muito no futuro... 
O mais difícil é dizer adeus. 
Vestir esta camisa é a coisa 
mais linda. O futuro não me 
assusta porque a história já 
está escrita”, disse durante 
a coletiva.


2. Com ginásio cheio, na ma-
nhã de domingo, 12 a Seleção 

Brasileira de Vôlei Masculino 
perdeu para a China no últi-
mo jogo da primeira semana 
da Liga das Nações de Vôlei. 
A China nunca tinha ganha-
do do Brasil e tinha perdido 
todos os outros três jogos até 
então. No entanto, em uma 
partida com muitos erros 
para o lado da nossa seleção 
contra poucos dos chineses, 
a seleção da casa encontrou 
muitas dificuldades para vi-
rar a bola e viu seu adver-
sário vencer por 3 x 0, com 
parciais de 25/23, 31/29, 
25/23. Alguns jogadores um 
pouco abaixo do que con-
seguem render e a falta do 
uso do banco resultaram em 
um jogo mais difícil do que o 

esperado e uma derrota para 
uma seleção que está em 23º 
no ranking mundial. A sele-
ção já havia perdido no dia 
11/6, para os Estados Unidos 
por 3 sets a 1. Na primeira 
etapa ganhamos apenas da 
Eslovênia (3x1) e Austrália 
(3x0). Já na segunda etapa, o 
Brasil pegará Polônia (22/6), 
Sérvia (23/6), Irã (24/6) e 
Bulgária (26/6).



3. A brasileira Taila Santos 
fez uma luta muito dura con-
tra Valentina Shevchenko, 
no último sábado, 11 no UFC 
275, pelo cinturão da catego-
ria peso-mosca (até 57 kg), 
no Singapore Indoor Stadium 
em Kallang, em Cingapura. 
Ela acabou perdendo por de-
cisão dividida para a quir-
guistanesa, mas foi muito elo-
giada pelos fãs do mundo do 
MMA ( já que nenhuma ou-
tra adversária deu tanto su-
foco para a atual campeã). 
Entretanto, Taila terá que 
passar por uma cirurgia de-
vido ao afundamento no osso 
orbital direito, e a cirurgia 
será feita no Brasil.


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.

“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.

13ª rodada
Campeonato Brasileiro 2022

 Dia Hora Equipes Local

18/6 19h Cuaibá x Ceará Arena Pantanal
18/6 21h Santos x Bragantino Vila Belmiro
19/6 16h Atlético-MG x Flamengo Mineirão
19/6 16h Corinthians x Goiás Neo Química Arena
19/6 16h Coritiba x Athlético-PR Couto Pereira
19/6  18h Internacional x Botafogo Beira-Rio
19/6 18h Fortaleza x América-MG Castelão
19/6 18h Atlético-GO x Juventude Antônio Accioly
19/6 19h Fluminense x Avaí Maracanã
20/6 20h São Paulo x Palmeiras Morumbi

Fotos: Divulgação

A Seleção Masculina de Vôlei tentará se recuperar na 
Liga das Nações, na segunda fase de jogos

A catarinense, Taila Santos 
voltará ao Brasil para fazer uma 

cirurgia de correção na face

O lateral Marcelo ao lado dos troféus dos 25 
títulos conquistados junto ao Real Madrid

Fernando Barros, morador 
da Zona Norte, apresenta 

seu novo single 
Morador da Zona Norte, 

especificamente na Serra da 
Cantareira, o cantor e com-
positor Fernando Barros 
está retomando as apresen-
tações presenciais. Nesta 
sexta-feira (24), a partir de 
zero hora em todas as pla-
taformas de músicas e às 20 
horas o clipe no You Tube, de 
seu novo single Jabuticaba.

A canção Jabuticaba can-
ta um pouco da beleza nas 
coisas simples da vida - à 
mesa, uma toalha florida, um 
beija-flor chegando, um baru-
lhinho de água caindo e, cla-
ro, a paixão por jabuticabas!

Um sambinha maroto e 
maxixado que bota a gente 
pra dançar. “A música soma, 
junta, abraça e faz sonhar”...
Gratidão!

Você pode conhecer e 
prestigiar o nosso trabalho 
através do link na Bio do 
meu instagram: @fernando.
barros.oficial

Foto: Divulgação

O cantor e compositor 
Fernando Barros


