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Anuncie em um jornal que 
faz a diferença. Há 56 anos.

TERRENO CAMPOS 
DO JORDÃO
1.205m2, 

R$ 180 mil.
F: 3064-6002

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

R$ 80 mil. Tratar c/ Agostinho

VENDO TERRENO
EXTREMA - MG

96268-9701/ 96056-5312

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

ALUGA-SE APTO
4 DORMS - 1 SUíTE
Rua Voluntários da Pátria, 
2.570, apto 123, ao lado 

Faculdade São Judas. 
Tratar com proprietário.

Tel: 4412-4721 / 97121-3775
99962-9024 Cristina

97619-2420 Fernando

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento de 
DIOVANE DE LIMA DAMASCE-
NO, portador da CTPS.:00035465. 
SÉRIE 000459-SP, em nosso es-
critório ou estabelecimento no 
prazo de 3 dias úteis. O seu não 
comparecimento caracterizará o 
Abandono de Emprego, confor-
me o artigo 482, letra “I” da CLT.

São Paulo, 6 de setembro 2019 
Empresa: Linercon Construção e Incorporação-LTDA

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento 
de LEONARDO JOSÉ DA SILVA, 
portador da CTPS.:00042489. 
SÉRIE 00459-SP, em nosso es-
critório ou estabelecimento no 
prazo de 3 dias úteis. O seu não 
comparecimento caracterizará o 
Abandono de Emprego, confor-
me o artigo 482, letra “I” da CLT.

São Paulo, 6 de setembro 2019 
Empresa: Linercon Construção e Incorporação-LTDA

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento 
de LUCAS ALVES DOS SANTOS, 
portador da CTPS.:00044426. 
SÉRIE 00382-SP, em nosso es-
critório ou estabelecimento no 
prazo de 3 dias úteis. O seu não 
comparecimento caracterizará o 
Abandono de Emprego, confor-
me o artigo 482, letra “I” da CLT.

São Paulo, 6 de setembro 2019 
Empresa: Linercon Construção e Incorporação-LTDA

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento 
de MARLON MORAIS SOUZA, 
portador da CTPS.: 05456405 
SÉRIE 00030-BA, em nosso es-
critório ou estabelecimento no 
prazo de 3 dias úteis. O seu não 
comparecimento caracterizará o 
Abandono de Emprego, confor-
me o artigo 482, letra “I” da CLT.

São Paulo, 6 de setembro 2019 
Empresa: Linercon Construção e Incorporação-LTDA

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento 
de NAILTON PINTO DA SILVA, 
portador da CTPS.:0009559. 
SÉRIE 00045-PI, em nosso es-
critório ou estabelecimento no 
prazo de 3 dias úteis. O seu não 
comparecimento caracterizará o 
Abandono de Emprego, confor-
me o artigo 482, letra “I” da CLT.

São Paulo, 6 de setembro 2019 
Empresa: Linercon Construção e Incorporação-LTDA

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

VENDO HONDA 
CITY 2010

Mod. EX, automático,  
65 mil km rodados orig., 
único dono, r$ 32.500
F: 98245-0036

PRECISA-SE DE TORNEIRO
FERRAMENTEIRO

Aposentado com noções de manutenção. 
Deve morar próximo. Comparecer de 

segunda  à sexta-feira das 8 às 11 horas. 
Na Avenida Guacá, 171.

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

SENHORES LEITORES Atenção antes de contratar um serviço!

Danilo Feliciano de Moraes, filho do ex-jogador 
Cafu, morreu na última quarta-feira

Na última quarta-feira (4), o filho mais 
velho, Danilo Feli ciano de Moraes, 30 anos, 
do pentacampeão Cafú, morreu vítima de 
um infarto enquanto jogava bola na casa da 
família, em Barueri, na região metropolita-
na de São Paulo. Danilo se sentiu mal de-
pois de jogar por dez minutos, foi levado à 
unidade de Alphaville do Hospital Albert 
Einstein, mas não resistiu.

Foto: Reprodução

Danilo Feliciano, à direita, morreu aos 30 anos

Bibliotecas das Fábricas de Cultura realizam 
atividades diferenciadas em setembro

No mês de setembro, as 
Fábricas de Cultura da Zona 
Norte realizam atividades fo-
cadas em diversas vertentes 
da literatura. A programação, 
gratuita e concentrada nas bi-
bliotecas, conta com oficina, exi-
bição de filme, contação de his-
tórias e uma instalação sobre o 
escritor Edgar Allan Poe.

A biblioteca da Fábrica de 
Cultura da Brasilândia recebe, 
no dia 6 de setembro, sexta-feira, 
a atividade A Hora Do Conto, das 
10 às 16h30, composta por insta-
lação com a gravação do conto 
“Gato preto”, do escritor Edgar 
Allan Poe. Outra atividade cria-
tiva no local é a roda de conversa 
sobre “Obax”, livro do escritor e 

ilustrador André Neves que nes-
ta obra, com diversas cores de 
influências africanas, apresenta 
a história da menina Obax, cria-
tiva e de iniciativa. 

Por último, mas não me-
nos importante, a biblioteca da 
Fábrica de Cultura Vila Nova 
Cachoeirinha realiza a Oficina 
Livro-Objeto em 25/9, quarta-
feira, das 10h30 às 12h30. Nessa 
atividade, serão confeccionados 
livros-objetos com diversos tipos 
de materiais, entre eles, tecidos, 
papéis de diferentes cores, for-
matos e tamanhos. Todas as ati-
vidades acima são de classifica-
ção livre. Para saber mais acesse: 
www.fabricasdecultura.org.br

A Fábrica de Cultura Brasi-
lândia está localizada na Ave nida 
General Penha Brasil, 2.508.

A Fábrica de Cultura Vila 
Nova Cachoeirinha está lo-
calizada na Rua Franklin do 
Amaral, 1.575.

Foto: Divulgação

Unidades de Brasilândia e Vila Nova Cachoeirinha recebem 
programação com o universo literário

2 dorms, sla, coz. c/ arms, banh. social, lavand., 1 gar, sl. festas, 
churr., r$ 238 mil. Cond. R$ 280. IPTU = Isento. Ref: 7735

www.rottaimoveis.com.br - Creci  21222-J - Tel: 3873-2002 / 99357-0238

APTO PrÓX. TErM. ÔNIBuS E ESTAÇÃO DE TrEM - PIrITuBA

1. Na última quarta-feira (4), o go-
leiro Andrada, 80 anos, morreu, 
porém a causa da morte não foi di-
vulgada. Ídolo do Rosário Central, 
o argentino defendeu o Vasco en-
tre os anos de 1969 e 1975 e ficou 
marcado por ter sofrido o milési-
mo gol do Rei Pelé, em 19 de no-
vembro de 1969, no Maracanã.


2. O GP da Itália acontece nes-
te final de semana. No Circuito 
de Monza, o 1º treino livre aconte-
ce na sexta-feira (6) de agosto às 6 
horas, o 2º treino também será na 
sexta-feira (6), às 10 horas. O ter-
ceiro treino será no sábado (7), às 7 
horas, e às 10 horas, o treino classi-
ficatório. No domingo (8) de setem-
bro acontece a corrida às 10h10. 


3. A Seleção Brasileira Feminina 
enfrentará a Inglaterra no dia 5 
de outubro, no Estádio Riverside, 
em Middlesbrough, na Inglaterra. 
O duelo com a Seleção Polonesa 
será no dia 8 do mesmo mês, em 

Kielce, na Polônia. Os jogos se-
rão disputados na próxima Data 
FIFA, entre os dias 31 de setem-
bro a 8 de outubro. A técnica Pia 
Sundhage fez sua estreia à fren-
te da Seleção Brasileira Feminina 
no Torneio Internacional Uber 
de Seleções Femininas. O Brasil 
venceu o primeiro duelo dian-
te da Argentina, por 5 a 0. O se-
gundo desafio foi diante do Chile 

empatou em 0 a 0, perdeu nos pê-
naltis e ficou na segunda coloca-
ção da competição.


4. A CBF divulgou a lista de nume-
ração dos jogadores convocados 
para o amistoso sexta-feira 6/9, às 
21h30, contra Colômbia, no Hard 
Rock Stadium, em Miami (EUA) 
e quarta-feira 11/9, às 00h01, con-
tra o Peru, no Memorial Coli-
seum, em Los Angeles. Veja a nu-
meração completa:


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.

18ª rodada

Campeonato Brasileiro 2019

 Dia Hora Equipes L o c a l

7/9 11h Corinthians x Ceará Arena Corinthians
7/9 11h Vasco x Bahia São Januário
7/9 17h Fortaleza x Fluminense Castelão 
7/9 17h Avaí x Flamengo Mané Garrincha
7/9 19h Internacional x São Paulo Beira-Rio
7/9 21h Goiás x Palmeiras Serra Dourada
8/9 11h Cruzeiro x Grêmio Independência
8/9 16h Santos x Athetico PR Vila Belmiro
8/9 16h Botafogo x Atlético MG Engenhão
8/9 19h CSA x Chapecoense Rei Pelé

Foto: Reprodução

Goleiro Andrada morreu aos 80 anos

Santuário Nossa Senhora da Salette 
em festa durante o mês de setembro

Nossa Senhora de La Sa lette 
ou “da Salette” é um título que a 
Virgem Maria recebeu por causa de 
suas aparições na Montanha de La 
Salette, nos Alpes Franceses, em 
19 de setembro de 1846. Ela apa-
receu a dois pastores de ovelhas: a 
adolescente Melanie Calvat, de 15 
anos e o menino Maximim Giraud, 
de 11. Ela pediu que os dois trans-
mitissem três pedidos: a conversão 
dos pecadores, que se construísse 
uma igreja naquele local e que se 
fundasse uma congregação religio-
sa para perpetuar sua mensagem e 
cuidar da Igreja de La Salette. 

Os dois pastorzinhos eram 
camponeses de pouca instrução, 
Nossa Senhora apareceu a eles 
com trajes de camponesa e cho-
rando. A mensagem que ela dei-
xou fala de conversão e de busca 
de uma vida de oração e santida-
de. Os símbolos contidos na ima-
gem de Nossa Senhora de La 
Salette também contam a história 
e reforçam a mensagem de Maria. 

O Santuário de La Salette está 
localizado em uma alta pastagem 
alpina a uma altitude de cerca de 
1800 metros, acerca de 25 quiló-
metros da cidade mais próxima. 

A Basílica de Nossa Senhora de 
La Salette foi iniciada em 1852, 
concluída em 1865, e designada 
basílica em 1879. É uma grande, 
quase austera igreja, com uma fa-
chada ladeada por duas torres.

Fora da Basílica, os peregri-
nos podem tomar um caminho 
que conduz ao local da aparição, 
o chamado Vale da Aparição. Há 
estátuas de bronze erguidas em 
1864, representando as três di-
ferentes fases das aparições. 

No Brasil, há santuários de 
Nossa Senhora da Salette no Rio 
de Janeiro, São Paulo, Marcelino 
Ramos, Caldas Novas, Várzea 
Grande, Renascença e Paraná. O 
Santuário de Nossa Senhora da 
Salette em São Paulo foi concre-
tizado somente no final dos anos 
30, quando o novo arcebispo de 
São Paulo, Dom José Gaspar de 
Affonseca e Silva falou de seu de-
sejo de criar uma nova Paróquia, 
sob o título de Paróquia Nossa 
Senhora da Salette e nela cons-
truir um Santuário.

Em 1942 foram celebra-
das as primeiras missas cam-
pais no lugar da construção do 
Santuário e no dia 17 de maio 

de 1942 foram realizadas missas 
na igreja de madeira construída 
no local. Só em 1952 foi lança-
da a pedra fundamental da nova 
Matriz e Santuário.

Programação da quermesse 
e missas da Matriz Paroquial da 
Nossa Senhora da Salette:

•Novena Nossa Senhora da Sa
lette - Tema: Com a Mãe da Salet-
te, enviado em Missão - Segunda 
a Sexta às 20 horas. Presença de: 
Dom Odilo Sche rer, Pe. Afonso 
Castaldoni, Pe. Antônio Maria, Pe. 
Marcelo Ros si, Pe. Márlon Múcio e 
Padres Saletinos; 
•Dia 19/9 missas às 7, 9, 12, 15 e 
20 horas, e quermesse o dia todo;
•Quermesse aos sábados e do-
mingos até o dia 22 de setembro;
•Procissão de encerramento: 
dia 22/9 às 16 horas.

A Matriz Paroquial Nossa 
Senhora Da Salette está loca-
lizada na Rua Doutor Zuquim, 
1.746, Santana - Para mais in-
formações ligue: (11) 2281-
9499, (11) 2959-6946, (11) 2971-
2597, (11) 2950-5438 ou acesse: 
http://www.nsrasalette.org.br/

Buraco em frente ao ponto de ônibus na Avenida 
Parada Pinto foi fechado após solicitações 

No dia 2 de agosto, na edi-
ção 2870, publicamos a se-
guinte matéria “Buraco em 
frente a ponto de ônibus per-
siste, há semanas na Avenida 
Parada Pinto”, o buraco no 
ponto de ônibus estava lá há 
semanas. Na semana passada 

publicamos na edição 2872 a 
seguinte matéria “Buraco no 
ponto de ônibus segue sem ma-
nutenção na Avenida Parada 
Pinto”, pois o buraco seguia 
sem manutenção. Nesta sema-
na recebemos um informativo 
da Subprefeitura Casa Verde/

Cachoeirinha que o buraco se-
ria tapado no dia 4 de setem-
bro, voltamos ao local para ve-
rificar. O buraco localizado na 
Avenida Parada Pinto, na altu-
ra do número 1.169, junto a um 
ponto de ônibus, foi fechado na 
última semana.

Fotos: AGZN

Antes, buraco aberto na Avenida Parada Pinto,
altura do número 1.169.

Cerca de um mês após a primeira publicação na AGZN, 
serviço concluído pela Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha

Vila Nova Cachoeirinha

Foto: Divulgação

Taça de Vice-Campeão do Campeonato 
Paulista de Futebol 7

Projeto Social Nove Futebol 7 Society foi 
Vice-Campeão do Campeonato Paulista

No último domingo (24) 
de agosto, o PS9 foi vice-
campeão do Campeonato 
Paulista FUT 7, perdendo 
para o Corinthians por 4 a 0. 
O jogo aconteceu na Arena 
Futshow que está localizada 
na Rua Inocêncio, 260. Foi 
um grande jogo e todos os 4 
gols do Corinthians foram 

originários de bola parada, o 
PS9 da Casa Verde se consa-
grou vice-campeão Paulista 
de Futebol 7 pela Federação 
Paulista de Futebol 7 em con-
junto com a Confederação 
Brasileira de Futebol 7. A fes-
ta de premiação do campeo-
nato aconteceu na última se-
gunda feira (2) de setembro. 

1- Weverton  •  2- Thiago Silva
3- Éder Militão  •  4- Marquinhos

5- Casemiro  •  6- Alex Sandro
7- David Neres  •  8- Arthur

9 - Richarlison  •  10- Neymar
11- Phlippe Coutinho  •  12- Ivan

13- Daniel Alves  •  14- Samir
15- Allan  •  16- Jorge

17- Fabinho  •  18- Lucas Paquetá
19- Vinicius Jr.  •  20- Roberto Firmino

21- Bruno Henrique
22- Fágner  •  23- Ederson

Pelo presente Edital, ficam convocados os 
membros e Associados a se reunirem no dia 
16 de setembro de 2019, às 19:00 horas, em 1ª 
convocação e a 2ª convocação com uma hora 
após, no endereço Rua Gomes Leal 98, Vila 
Dionisia, CEP 02671-090, no Centro de Apoio e 
Orientação Dra. Izumi Watanabe, para deliberar 
acerca da seguinte Ordem do Dia: 
(i) Eleição dos membros da Diretoria e do Con-
selho Fiscal; (ii) Alteração do endereço; (iii) Alte-
ração no Estatuto Social; e (iv) Quaisquer assun-
to de interesse dos Associados.

São Paulo, 6 de setembro de 2019 
Miyuki Watanabe - Administradora Provisória

Edital dE convocação


