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O mais eficiente 
veículo de 

divulgação em 
toda região 

norte da capital.
Desde 1963 

ampliando e 
consolidando 

sua liderança na 
Zona Norte.

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

PINTURAS E REFORMAS

F: 3984-3193 / 99267-6848

Faz Tudo, reformas em geral, pinturas, 
acabamentos, pisos, revestimentos, 

elétrica e encanamentos.
joserosenildogama@gmail.com

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.

Parque dos Pinheirais
Todo cercado, com luz, 3.000m², 

R$ 80 mil. Tratar c/ Agostinho

VENDO TERRENO
EXTREMA - MG

96268-9701/ 96056-5312

3 dorms, suíte, 160m2, sala ampla, wc social, 
demais dependências. Troco por casa ou sobrado 

em Santana. Referência: R$ 1.300.000,00

APTO JARDINS - VENDO

Tratar: 3064-6002

VENDO 
TERRENO
Atibaia, próximo ao Frango 
Assado, Chácara Estância 
Brasil, 1.000m2, docto ok, 

cercado, R$ 135 mil.

97747-1827

VENDO CASA 
CARAguATATuBA
Massaguaçú, na avenida do 
Hotel Costa Norte, c/ docu-
mentação ok. R$ 380 mil
F: 3064-6002

VENDO CASA 
JD. PERY

Com 6 casas para locações, todas 
com água e luz separadas, terreno 
11x25, R$ 650 mil. Tr. c/ Neusa.
F: 3851-8680 / 97396-9251

APTO ALTO 
DE SANTANA
2 ds, sl, cz. americana, c/ arms, banh. soc, d.emp 
c/ banh, sacada, 1 vg, slão fest, cond. R$ 700. 
Quitado, R$ 390 mil, ac. prop. direto c/ prop.
99331-3188

Mesmo com dívidas. F: 2468-8976 Whats 99704-4375
ENCERRAMENTO EMPRESA

Com terreno de 390m2. A uma quadra do Supermercado 
Pastorinho. Aceito permuta. R$ 900 mil. Tel: 99899-3134 

VENDE-SE CASA ALTO DE SANTANA

O CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA 
SÃO JOSE OPERÁRIO
Convida para participar  

do Chá Beneficente
Dia 15/08/2019 às 14 horas
Alameda Afonso Schmidt, 96 

Santana

CCIJ THOMAZ GOUVEIA NET-
TO - convida para sua famosa 
Feijoada Beneficente com bingo no 
próximo sábado dia 10/8, a partir 
das 12 horas. End.: Rua Said Saad, 
33 - Vila Amália.

PS9 CASA VERDE ESTÁ A 
PROCURA DE NOVOS TALEN-
TOS PARA O FUTEBOL FEMI-
NINO - O projeto está aberto para 
meninas/mulheres de 9 a 33 anos, os 
treinamentos são as terças e quin-
tas das 15 às 17h30, no campo do 
Jardim São Bento, que fica localiza-
do na Avenida Braz Leme, 1.171, e 
de segunda, quarta e sexta, das 19 às 
21 horas, Futebol de Salão no Centro 
Esportivo Casa Verde que está locali-
zado na Rua Armando Coelho Silva, 
775. Para saber mais sobre o projeto 
entre em contato com Dayane Dias 
(11) 98404-1458, Luiz Claudio (11) 
95485-3601 ou Fábio (11) 99511-3556.

ASSEMBLEIA DE DEUS MI-
NISTÉRIO CASA VERDE - 
Convidamos a todos para a fes-
tividade de 26 anos do grupo de 
mulheres da Assembleia, nos dias 
17 e 18 de agosto, às 19 horas, pre-
paramos uma programação especial 
para você, venha e receba a atenção, 
a hospitalidade e o carinho de nossa 
recepção. Tenho certeza que você re-
ceberá algo especial de Deus para a 
sua vida. Não perca! Rua Valdemar 
Martins, 557 - Informações: www.
adcasaverde.com.br

A PRÁTICA DO OLHAR - Pin turas 
recentes da artista plástica Suely 
Cauduro - de 24 de agosto a 5 de se-
tembro, das 11 às 17 horas no Espaço 
Contraponto que está localizado na 
Rua Medeiros de Albuquerque, 55 - 
Vila Madalena. Para mais informa-
ções: 11 99347-3798.

SAS - Convida a comunidade a par-
ticipar de seu chá/bingo/pano de pra-
to beneficente que será na sexta-fei-
ra (9), das 14 às 17 horas no Salão da 
Paróquia de Santa Teresinha - Praça 
Domingos Correia da Cruz, 140. Não 
é necessário comprar convites.

1º CICLO DE ESTUDOS - ORA-
TÓRIA E COACHING NOS 
NEGÓCIOS - Objetivos: Ven cer o 
medo de falar ao público; Pen sar fa-
lando e falar pensando; Evitar em-
baraços nas comunicações; Lide-
rança e Relacionamento Hu mano. 
Dias: 19, 21, 22 e 23 de agosto. 
Horário: 19 às 21h30. Local: Ave-
nida Guilherme Cotching, 1.070.

CASA ILHA DA MADEIRA DE 
SÃO PAULO - Convida para parti-
ciparem da Festa de Nossa Senhora 
do Monte (padroeira), no dia 18 de 
agosto de 2019, a partir das 13 ho-
ras, com Missa Campal e procis-
são.  Banda Românticos e Modernos 
e atração principal Ary Sanches 

- Apresentação do Grupo Folclórico 
Adulto e do Grupo Infantojuvenil. 
Comidas típicas: Caldo Verde, Espe-
tada, Bolo do Caco, Bolinho de 
Bacalhau, Doces Típicos e muito 
mais... Rua Casa Ilha da Madeira, 
214 Vila Amália (Altura do nº 2900 
da Avenida Parada Pinto) Fone/ 
Fax: (11)2231-8818 / (11) 2231-0922 
/ 2208-3981.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
2KGE- É uma organização privada 
de interesse público com atividades 
em projetos sociais para Pessoas em 
situação de vulnerabilidade social, 
na comunidade da Vila Brasilândia, 
Zona Norte de São Paulo. Caso você 
quiser conhecer ou obter maiores 
informações da associação 2KGE, 
basta entrar em contato conos-
co pelo telefone: (11) 3921-4985 ou 
whatsapp (11)98366-1653 ou visi-
tando nosso site: www.2kge.org.

AMIGOS DO FIDALGO - Aguar-
dam para os saraus de 2019 em novo 
endereço: Rua Professor Marcondes 
Domingues, 164 - Próximo à Estação 
Metrô Parada Inglesa - da 14 às 16 
horas. Próximas datas: 29 de agos-
to - 26 de setembro - 31 de outubro 
- 28 de novembro - dezembro férias. 

PARÓQUIA MENINO JESUS - 
Convida para a 1ª Festa da Pizza com 
Bingo no dia 11 de agosto a partir das 
18 horas, os convites custam R$ 25,00 
com direito ao rodízio de minipizzas. 
Avenida Mazzei, 491 - Tucuruvi - Mais 
informações ligue: (11) 2203-6185.

CONSEG ÁGUA FRIA/MAN-
DAQUI/TREMEMBÉ - Presidido 
por Silvonei Amaro realiza sua próxi-
ma reunião no dia 19 de agosto, a par-
tir das 20 horas no colégio CEDOM, 
que fica localizado na Rua Voluntários 
da Pátria, 3.422 - Alto de Santana. As 
próximas reuniões já têm data e serão 
nos dias: 16 de setembro, 21 de outu-
bro, 18 de novembro e 16 de dezembro. 

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA - Presidido por Vicente D’Er-
rico Neto, realiza sua próxima reu-
nião no dia 3 de setembro, a partir 
das 20 horas no E.E. Padre Manoel 
da Nóbrega, (colégio do Matão), lo-
calizado na Rua Santa Prisca, 122, 
Casa Verde. As próximas reuniões já 
têm data e serão nos dias: 1º de outu-
bro, 5 de novembro e 3 de dezembro. 

CONSEG FREGUESIA DO Ó - 
Presidido por Carlos Guaita Gar nica, 
realiza sua toda última quinta-feira 
do mês, às 19h30. Na Rua Calixto de 
Almeida, 38 - Jardim Monjolo - Mais 
informações ligue: (11) 3999-2576.

AL COÓLICOS ANÔNIMOS 
GRU PO SANTANA - Realiza reu-
niões de segunda a sexta-feira, das 
19 às 21 horas, aos sábados, das 14 
às 16 horas (reunião feminina), das 

17 às 19 horas, e aos domingos das 9 
às 11 horas. Rua Gabriel Pizza, 122, 
Igreja de Santana. Informações: 
Tel: 3315-9333 (24h). 

GRUPO ALATEEN JAÇANÃ: O 
Alateen, parte dos Grupos Fami-
liares Al-Anon, é para jovens de 13 
a 19 anos cujas vidas foram ou es-
tão sendo afetadas pelo contato di-
reto com um alcoólico. As reuniões 
do Alateen Jaçanã acontecem to-
dos os sábados das 17 às 18h30 na 
Avenida Guapira, 2.055 - Jaçanã 
(Paróquia Santa Terezinha do Ja-
çanã). Não existem taxas para ser 
membros nem mensalidade, os 
Alateens possuem um único propó-
sito, recuperar-se do impacto do al-
coolismo de um familiar ou amigo 
em suas vidas, se ajudando natural-
mente com os problemas que têm 
em comum, compartilhando força 
e esperança, aprendendo a praticar 
os Doze Passos e as Doze Tradições 
do Alateen. Maiores informações 11 
3228-7425 - www.al-anon.org.br

NEURÓTICOS ANÔNIMOS - 
Tem como propósito ajudar pesso-
as que sofrem de problemas emo-
cionais. O grupo compartilha nas 
reuniões pro blemas comuns como: 
depressão, insônia, isolamento, 
medo, pânico, ansiedade, ciúmes, en-
tre outros. Não cobra taxa e mensa-
lidades. Mais informações pelo site 
www.neuroticosanonimos.org.br, pe-
los telefones: 3229-7523 e 3228-2042 
ou pelo e-mail.: enasp@neuroticos 
anonimos.org.br. Grupo Santana 
(Rua Gabriel Pizza, 122); Grupo 
Tucuruvi (Rua Paulo de Faria, 246); 
Vila Maria (Rua Mère Amedea, 10).

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 
GRU PO SALETTE - Realiza reu-
niões to das as terças e sextas-fei-
ras, às 20 horas, na Paróquia Nossa 
Senhora Salette. Rua Dr. Zuquim, 
1.746, Santana. Tel.: 3315-9333.

ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLI-
CA DO ESTADO DE SÃO PAU-
LO - NÚCLEO DO JAÇANÃ - 
Realiza reuniões convencionais as 
quintas-feiras, às 20 horas, no sa-
lão de even tos do Departamento 
de Geriatria D. Pedro II - Avenida 
Guapira, 2.674, Jaçanã.

GRUPO AL-ANON IMIRIM - 
Atende familiares e amigos de al-
coólicos e proporciona informações 
e ajuda para familiares, quer ou não 
o alcoólico tenha procurado ajuda 
ou reconheça a existência do proble-
ma de bebida. Não há taxas ou men-
salidades. O propósito primordial de 
seus membros é se recuperar do im-
pacto do alcoolismo em suas próprias 
vidas. Avenida Imirim, 1.410 - Igreja 
Nossa Senho ra de Fá tima. Os encon-
tros são rea lizados as terças-feiras, às 
20 horas. Mais informações pelo tel.: 
3228-7425 - www.al-anon.org.br

Cresan Vila Maria realiza oficina sobre 
cuidados com hortas urbanas comunitárias

O Cresan - Centro de Refe-
rên cia em Segurança Alimentar 
e Nutricional Vila Maria pro-
move nesta segunda-feira (12), 
às 14 horas, uma atividade so-
bre o plantio e cultivo de hor-
tas urbanas. Aberta para todas 
as idades, a atividade incentiva 
a comunidade a se relacionar e 
desenvolver orquidários e plan-
tações comunitárias. 

Ministrado pela equipe de 
educação alimentar e nutri-
cional do Cresan Vila Maria, o 
evento irá destacar métodos e di-
cas de plantação, cultivo e tipos 

de hortas urbanas, além de apre-
sentar a compostagem e os bene-
fícios que ela traz para o plantio. 

Dentre os benefícios que 
a compostagem oferece está a 
transformação de resíduos orgâ-
nicos em húmus. Com a prática, 
é possível diminuir a emissão de 
gás metano, reduzir o índice de 
lixo orgânico na cidade, evitar a 
poluição do solo, lençóis freáti-
cos e da atmosfera. A sua pro-
dução é facilitada e pode ser fei-
ta em casa, utilizando qualquer 
modelo de composteira casei-
ra. A atividade é gratuita. Para 

participar, basta comparecer 
no local na data e horário indi-
cado, não sendo necessário se 
inscrever. 

Serviço:
Oficina de Hortas Urbanas 
Comunitárias no Cresan Vila 
Maria
Quando: 12/8 (segunda-feira)
Horário: 14 às 16 horas
Local: Cresan Vila Maria
Endereço: Rua Sobral Júnior, 
264
Informações: 2967-0755
Atividade gratuita

Tr. Tel. 3865-4119
3871-5677

SANTANA
ALUGA-SE

Loja com 400m2, c/ 
5 banhs, R. Voluntários 

da Pátria, 1.503

“Promovendo educação em diabetes 
para jovens de todas as idades”
www.adj.org.br

1. Na última quarta-feira (7), o 
Corinthians enfrentou o Goiás 
pela sétima rodada do Bra si-
leirão. O Timão começou bem o 
jogo, e pressionou o Goiás que fi-
cou recuado no campo de defesa. 
Aos 24 minutos do primeiro tem-
po, o timão abriu o placar com o 
volante Junior Urso. O lateral 
direito Fagner tocou para o vo-
lante Gabriel, que achou o meia 
Clayson dentro da área, cruzou 
para Júnior Urso, que bateu de 
primeira e no ângulo. O Goiás 
não se deixou abater e levou peri-
go ao gol corinthiano, o atacante 
Kayke chutou uma bola na tra-
ve , o goleiro Cássio defendeu e o 
atacante Michael marcou, porém 
o gol foi anulado pelo VAR. No 
segundo tempo, o ritmo do jogo 
foi baixo, mas o Timão continuou 
controlando a partida. Aos 38 mi-
nutos Junior Urso invadiu a área 
e driblou o zagueiro Rafael Vaz, 
que tocou na bola com a mão. O 
VAR entrou em ação novamente 
e a penalidade foi confirmada, o 
atacante Boselli chutou forte no 
meio do gol e converteu o pênal-
ti, Corinthians amplia o placar. 
Com o resultado o Corinthians 
chega aos 23 pontos na tabela, 
um atrás de Flamengo e Atlético-
MG, terceiro e quarto colocados, 
o São Paulo, é o sexto colocado 
com 21, e um jogo a menos. O 
Goiás estaciona na tabela e con-
tinua com 17 pontos.


2. Na última quarta-feira (7), no 
Pacaembu, o São Paulo venceu o 

São José por 1 a 0 e conquistou a 
primeira vitória na segunda fase 
do Paulistão Feminino. Aos seis 
minutos Yaya abriu o placar. Aos 
37 o São José teve pênalti a favor, 
mas a jogadora Fernanda Tipa 
desperdiçou a chance. No segun-
do tempo a partida teve um rendi-
mento baixo e teve poucas chan-
ces de gol. O jogo esfriou e o time 
do interior não conseguiu rea-
gir para chegar ao empate. Com 
a vitória o Tricolor está com a li-
derança provisória do grupo três 
do estadual. O São José continua 
na lanterna ainda sem pontuar. 
O Tricolor espera a partida entre 
Santos e Palmeiras (outros dois 
integrantes do grupo) que estava 
prevista para acontecer na última 
quinta-feira, 8, às 16 horas, até o 
fechamento dessa edição não tí-
nhamos o resultado da partida. 
Caso o Santos ganhe a partida, 
volta ao primeiro lugar da chave.


3. Na última quarta-feira (7), a 
Conmebol anunciou a mudança 
de local da segunda partida das 
quartas de final da Libertadores 
entre Palmeiras e Grêmio, será 
no dia 27 de agosto. Em vez de 
ser na Arena Palmeiras, o jogo 
será no Pacaembu. A alteração 
ocorreu por causa da realiza-
ção de shows da dupla Sandy & 
Junior na arena, nos dias 24 e 25.


4. Na última quarta-feira (7), 
no Pan Americano, em Lima, no 
Peru, a natação trouxe uma do-
bradinha e o único ouro do dia 
veio nos 200m. livre masculi-
no. Fernando Scheffer, 21 anos, 
ficou com a medalha dourada, 
e Breno Correia, de 20, bateu 
na segunda colocação. O bron-
ze ficou com o norte-americano 
Drew Gibson.


Serviço de Utilidade Pú blica - 
Secr. Municipal de Esportes, 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.

“Torcida Amiga” 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.

14ª rodada

Campeonato Brasileiro 2019

 Dia Hora Equipes L o c a l

10/8 17h Ceará x Chapecoense Castelão
10/8 17h São Paulo x Santos Morumbi
10/8 19h Flamengo x Grêmio Maracanã 
10/8 21h Atlético MG x Fluminense Independência
10/8 11h Internacional x Corinthians Beira-Rio
11/8 16h Palmeiras x Bahia Allianz Parque
11/8 16h Botafogo x Atlético PR Engenhão
11/8 16h Avaí x Cruzeiro Ressacada
11/8 19h Goiás x Vasco Serra Dourada
12/8 20h CSA X Fortaleza Rei Pelé

Foto: Alexandre Loureiro/COB

Fernando Scheffer com a Medalha Dourada, (à direita)
e Breno Correia com a Medalha de Prata

Subprefeitura tapa um buraco da rua
No dia 17 de maio de 2019, 

publicamos a seguinte maté-
ria: “Há anos ruas do bairro 
não recebem manutenção”. O 
texto dizia que o bairro conhe-
cido como “Protendit” estava 
com a rua em situação crítica, e 
que não recebia o recapeamento 
adequado há anos.

Nesta semana verificamos 
as ruas do bairro, e pudemos 
ver que a Subprefeitura Jaçanã/
Tremembé tapou apenas um 
buraco e não fez o recapeamen-
to pela extensão das ruas do 
bairro: Cantareira, Cantarus e 
Serrana.

Contatamos a Subprefeitura 
Jaçanã/Tremembé, porém até 
o fechamento desta edição 
não obtivemos retorno sobre o 
assunto.

Fotos: Frank Abilio 

Rua Serrana com a Rua Cantareira Único buraco da rua que foi tapado

Jardim Cachoeira 

LBV mobiliza a sociedade em prol do brincar 
e da prática esportiva para crianças e jovens

A Legião da Boa Vontade 
(LBV) está realizando mais uma 
edição de sua Campanha Eu aju-
do a mudar!, iniciativa que tem 
o objetivo de mobilizar as pes-
soas para que contribuam para 
a manutenção das ações e dos 
programas socioeducacionais 
promovidos pela Instituição em 
todo o Brasil.

Na edição deste ano, a cam-
panha destaca a importância 
do esporte e do brincar saudá-
vel na vida diária de crianças, 
adolescentes e jovens em situa-
ção de vulnerabilidade social. A 
LBV acredita que essas práti-
cas, devem ser constantemente 

incentivadas,  para fortalecer 
o protagonismo infantojuvenil, 
para garantir a proteção dos di-
reitos desse público e para fo-
mentar bons valores, entre os 
quais a solidariedade, o respeito, 
a união, a disciplina, a respon-
sabilidade e o companheirismo.

As atividades esportivas e lú-
dicas na infância, por exemplo, 
colaboram para o desenvolvi-
mento de aspectos físicos e mo-
tores, sociais, afetivos e cogniti-
vos. Também despertam, entre 
outros benefícios, a criativida-
de, a imaginação, a capacidade 
de resolver problemas, a expres-
sar sentimentos, a respeitar os 

colegas e auxilia no controle da 
ansiedade e na socialização. 

Para que milhares de crian-
ças, adolescentes e jovens te-
nham esses direitos assegura-
dos, a Solidariedade faz toda 
a diferença. Por isso, a Legião 
da Boa Vontade convida a to-
dos para fazer parte dessa ini-
ciativa, integrando o time da 
Campanha Eu ajudo a mudar.  

Visite, apaixone-se e aju-
de a LBV! Acesse: www.lbv.org. 
Siga, curta e compartilhe as 
ações da Instituição nas redes 
sociais no endereço: LBVBrasil 
no Facebook, no Instagram e no 
YouTube.

SENHORES LEITORES
Atenção antes de contratar um serviço!

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


