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

cercado, R$ 135 mil.

97747-1827

 Na Rua Ita, próximo ao Horto com 2 casas para renda. 
R$ 270.000,00. Contato com Alex 11 95733-7777

Vendo teRReno de 144 metRos quadRados
Massaguaçú, na avenida do Hotel Costa Norte, c/ 

documentação ok. R$ 380 mil. tratar: 3064-6002

Vendo Casa CaRaguatatuBa

aLugo Casa 
tRememBÉ
2 dorms, sala, cozinha, 

banh, próximo ao Super-
mercado. R$ 800,00

F: 2203-1900

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

A COOTRECESP - COOPERATIVA DO TRANS-
PORTE RODOVIÁRIO ESCOLAR E COLETIVO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, inscrita no CNPJ 
06.342.966/0001-93, convoca seus Associados, em 
condições de votar, para comparecerem a Assem-
bleia Geral Extraordinária que será realizada na sua 
sede social na Rua Cecília Calovini, nº 380 Térreo, 
Pirituba, CEP 02976-000, cidade de São Paulo Esta-
do de São Paulo, as 09 horas do dia 30 de dezembro 
de 2019. Será deliberado o assunto da Assembleia 
Geral Extraordinária em primeira convocação às 9 
horas, com 2/3 (dois terços) dos seus associados; 
em 2ª convocação às 10 horas, com metade mais 
um dos seus associados; ou em 3ª convocação às 
11 horas com o mínimo de cinco associados, para 
tratar da seguinte ordem do dia: 

•Reorganização da COOTRECESP; 
•Eleição dos membros do Conselho Administrativo; 
•Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
•Admissão e demissão de cooperados; 
•Alteração do Estatuto Social;
•Assuntos Gerais.

São Paulo, 20 de dezembro de 2019 
José Ribeiro - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

JD. MELVI
PRAIA GRANDE
4 Lotes 10x27. 2 km da praia. 

R$ 40 mil. Aceito Carro.
(11) 93441-6070
(38) 99921-2760

Vendo teRRenos 
PeRuÍBe

Tam.12x60, 50m2, a 400 m do 
asfalto, Sitio Boa Fé. Excelente 

para Chácaras. Tr. c/ Cicero
13 99716-0660

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 localizado na Rua Armando 
Coelho Silva, 775. Para saber mais 
sobre o projeto entre em contato 
com Luiz Claudio (11) 95485-3601 
ou Fábio (11) 99511-3556.

PS9 CASA VERDE - Está fazen-
do avaliações para formar a equipe 
que disputará o campeonato paulista 
com o nome nacional/PS9. As atletas 
e responsabilidade da formação de 
equipe é toda do PS9 e o Nacional irá 
ceder o Estádio Nicolau Alayon. As 
interessadas devem comparecer as 
quartas e sextas a partir das 15 ho-
ras na Rua Viri, 425 - Jd. São Paulo 
- com atestado médico e xerox do RG 
para avaliação com professor Luiz.

VACINAÇÃO CONTRA RAIVA 
EM CÃES E GATOS - De segun-
da a sexta, das 9 às 11 horas e das 
14 às 16 horas. Local: Rua Maria 
Amália Lopes Azevedo, 3.676 - 
Senha fornecida no início dos horá-
rios. Estacionamento não disponível 
no local

GRUPO AL-ANON PARADA IN-
GLESA - Se você sente que sua 
vida foi afetada pela convivência 
com um alcoólico, podemos ajudar. 
Venha conhecer. Reuniões as quin-
tas-feiras às 20 horas. Avenida Gal. 
Ataliba Leonel, 3.013 - ao lado da 
Igreja Nossa Senhora dos Prazeres 
- Informações: (11- 3228-7425) ou 
pelo site: www.al-anon.org.br

GRUPO AL-ANON IMIRIM - Se 
você sente que sua vida foi afetada 
pela convivência com um alcoólico, 
podemos ajudar. Reuniões as terças-
feiras às 20 horas. Avenida Imirim, 
1410. Informações: (11- 3228-7425) 
ou pelo site: www.al-anon.org.br

GRUPO AL-ANON SANTANA: 
Se você sente que sua vida foi afeta-
da pela convivência com um alcoóli-
co, podemos ajudar. Reuniões aos sá-
bados às 17 horas. Rua Gabriel Piza, 
122. Informações: (11- 3228-7425) 
ou pelo site: www.al-anon.org.br

GRUPO JAÇANÃ DE AL-ANON 
- Realiza reunião as terças-feiras, 
das 15 às 17 horas ou aos sábados, 
das 18h30 às 20h30. O grupo atende 
na Avenida Guapira, 2.055, Jaçanã 
(Igreja Santa Terezinha).

GRUPO AL-ANON VILA MARIA - 
Se você sente que sua vida foi afetada 
pela convivência com um alcoólico, po-
demos ajudar. Reuniões as segundas-
feiras às 19h30 horas. Praça Nª Srª 
da Candelária s/n, entrada pelo esta-
cionamento. Informações: (11- 3228-
7425) ou pelo site: www.al-anon.org.br

CORAL DELUZ - Estamos com va-
gas abertas para novos coralistas, in-
clusive sempre estamos... Ensaiamos 
todas as 4ªs feiras a partir das 20 ho-
ras no Núcleo Espí rita Padre Zabeu 
- Localizado Rua Amaral Gama, 113 
- Santana para mais informações li-
gue: (11) 2971-0349.

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 reuni-
ões do Alateen Jaçanã acontecem 
todos os sábados das 17 às 18 ho-
ras na Avenida Guapira, 2.055 

- Jaçanã (Paróquia Santa Terezinha 
do Jaçanã). 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

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS GRU-
PO SANTANA - Realiza reuniões de 
segunda a sexta-feira, das 19 às 21 
horas, aos sábados, das 14 às 16 ho-
ras (reunião feminina), das 17 às 19 
horas, e aos domingos das 9 às 11 ho-
ras. Rua Gabriel Pizza, 122, Igreja 
de Santana. Informações: Tel: 3315-
9333 (24h). 

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

ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓ LI-
CA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
- NÚCLEO DO JAÇANÃ - Realiza 
reuniões convencionais às quintas-fei-
ras, as 20 horas, no salão de eventos do 
Departamento de Geriatria D. Pedro 
II - Avenida Guapira, 2.674, Jaçanã.

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.

1. No dia 22 de dezembro, acontece 
no Memorial da América Latina, 
a 26ª Corrida São Silvestrinha, 
que reunirá atletas de 4 a 17 anos, 
no masculino e feminino, em pro-
vas que variam de 50 a 800 me-
tros. O evento abre a programa-
ção de fim de ano da 95ª Corrida 
Internacional de São Silvestre, que 
acontecerá no dia 31 de dezem-
bro. Para mais informações acesse: 
www.saosilvestrinha.com.br


2. Neste sábado (21), às 14h30 
(horário de Brasília), o Flamengo 
enfrenta a equipe do Liverpool 
pela decisão da Copa do Mundo 
de Clubes de 2019. Na última 
terça-feira (17), o Flamengo ba-
teu o Al Hilal por 3 a 1, com gols 

de Arrascaeta, Bruno Henrique 
e Al-Bulayhi (contra). Salem Al-
Dawsari marcou para os árabes. 
O Liverpool enfrentou e ven-
ceu o Monterrey na semifinal do 
Mundial de Clubes, em Doha, 
na última quarta-feira (18). O 
Liverpool abriu o placar com 
Keita aos 11 minutos de jogo, 
sofreu empate com Funes Mori 
praticamente no lance seguinte 
e levou sustos, mas Firmino saiu 
do banco, e marcou, 2 a 1 para o 
time inglês. O tão aguardado re-
encontro com o Flamengo está 
confirmado, 38 anos depois, na 
final do torneio, às 14h30 (ho-
rário de Brasília), neste sábado 
(21).


3. Na última terça-feira (17), os 
oito clubes brasileiros que es-
tão classificados para a Copa 
Libertadores de 2020 conhece-
ram seus adversários. O sor-
teio foi realizado na sede da 
Conmebol, em Luque, no Para-
guai. Veja os confrontos da fase 
prévia (times à direita decidem 
em casa).


4. Na última quarta-feira (18), o 
São Paulo Futebol Clube divul-
gou uma nota sobre o caso do go-
leiro Jean e comunicou que já to-
mou uma decisão em relação ao 
jogador. O clube decidiu rescin-
dir o contrato do goleiro e só po-
derá tomar qualquer ação após 
o término do perío do de férias, 
por motivos legais. O jogador 
está sendo acusado de agredir 
sua mulher. Sua ficha apare-
ce no sistema do Departamento 
de Correções do Condado de 
Orange, na Flórida. A Justiça 
dos Estados Unidos determinou 
a soltura do goleiro Jean, do São 

Paulo, após audiência realiza-
da na última quinta-feira (19), 
em Orlando. O goleiro continu-
ará a ser processado na Flórida 
pelo crime de violência domés-
tica. E terá que manter distân-
cia da mulher, determinação do 
tribunal. A Justiça permitiu que 
ele mantenha contato com as fi-
lhas, porém, sob a supervisão de 
terceiros. O jogador não preci-
sou pagar fiança para ser solto, a 
decisão foi baseada na promessa 
de Jean de comparecer perante 
o tribunal em audiências futu-
ras e se compromete a não se en-
volver em outras ações ilegais.


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.

Fotos: Infoesporte

O São Paulo Futebol Clube decidiu 
rescindir o contrato do goleiro que 

iria até dezembro de 2022

“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.

Fase prévia Libertadores 2020

Primeira fase

Bolívia 4 x Guaraní (PAR) - E1
Carabobo (VEN) x Universitario (PER) - E2
Progreso (URU) x Barcelona (EQU) - E3

Segunda fase

E2 (Carabobo ou Universitario) x Cerro Por-
teño (PAR) - C1
Cerro Largo (URU) x Palestino (CHI) - C2
Independiente Medellín (COL) x Deportivo 
Táchira (VEN) - C3
Macará (EQU) x Deportes Tolima (COL) - C4
Chile 4 x INTERNACIONAL - C5
Bolívia 3 x Atlético Tucumán (ARG) - C6
E1 (Bolívia 4 ou Guaraní) x CORINTHIANS - C7
E3 (Progreso ou Barcelona) x Sporting Cristal 
(PER) - C8

Terceira fase (mando definido pelo ranking da 
Conmebol)

Vencedor C1 x Vencedor C8 - G1
Vencedor C2 x Vencedor C7 - G2
Vencedor C3 x Vencedor C6 - G3
Vencedor C4 x Vencedor C5 - G4

Veja como ficaram os grupos da Libertadores 2020
Grupo A ......FLAMENGO ............... Independiente Del Valle (EQU)...... Junior Barranquilla (COL) ....G1
Grupo B ......PALMEIRAS ............... Bolívar (BOL) ........................ Tigre (ARG) ......................G2 (chave do Corinthians)
Grupo C ......Peñarol (URU) ........... Colo-Colo (CHI) ..................... ATHLETICO-PR ..................Bolívia 2
Grupo D ......River Plate (ARG) ...... SÃO PAULO ........................... LDU (EQU) ........................Binacional (PER)
Grupo E ......GRÊMIO ....................Universidad Católica (CHI) ........ América de Cali (COL) ........G4 (chave do Internacional)
Grupo F ......Nacional (URU) ......... Racing (ARG) ........................ Alianza Lima (PER) ...........Estudiantes de Mérida (VEN)
Grupo G ......Olimpia (PAR) ........... SANTOS ................................ Delfín (EQU) .....................Defensa y Justicia (ARG)
Grupo H ......Boca Juniors (ARG) .... Libertad (PAR) ...................... Caracas (VEN)...................G3

Prepare uma ceia 
inesquecível 

O fim de ano é marcado por 
muitos detalhes que nos fazem 
querer que esse período não 
acabe nunca. As celebrações em 
família, a confraternização com 
amigos, a troca de presentes, 
tudo isso traz uma energia que 
preenche a alma e o nosso lar. 
Além disso, é momento de agra-
decer por todas as conquistas e 
aprendizados do ano.

Outra das características 
mais esperadas do período é a 
farta mesa da ceia. Quem é que 
não fica ansioso para provar um 
pouquinho de cada prato, não é 
mesmo? Aliás, você já sabe o que 
preparar para surpreender a fa-
mília com muito sabor? Afinal, os 
detalhes fazem toda a diferença!

Para te inspirar, a Adria, 
uma das principais marcas de 
massas, biscoitos e torradas do 
País, ensina como preparar dois 
pratos especiais. O Penne com 
Bacalhau Mediterrâneo rende 
6 porções e fica pronto em até 
30 minutos. A massa é feita com 
a linha Grano Duro Integral, 
proporcionando uma nova ex-
periência aos seus convidados. 
Junto de um vinho branco fica 
ainda mais gostoso!

Siga surpreendendo no sa-
bor ao fechar a confraterniza-
ção com uma sobremesa refres-
cante. Faça a Terrine Gelada de 
Praliné e Palitos, que rende 10 
porções e em 50 minutos está 
pronta. Com ingredientes sim-
ples, como: creme de leite, ovos 
e leite condensado, a sugestão 
da Adria é recheada com um 
doce tipicamente francês que 
leva em sua composição nozes, 
açúcar refinado e creme de leite 
fresco. Para finalizar e dar mais 
crocância, acrescente Palitos de 
Chocolate Adria. Confira as re-
ceitas completas:

Penne com Bacalhau 
Mediterrâneo

Ingredientes: 1 kg de lombo 
de bacalhau, azeite a gosto, 1 
embalagem de Penne Integral 
Grano Duro (500 g), 6 toma-
tes médios sem sementes, cor-
tados em cubos pequenos, 1 xí-
cara (chá) de azeitonas pretas 

graúdas sem caroço e cortadas 
ao meio, 8 dentes de alho pica-
dos, salsa picada a gosto, sal e 
pimenta-do-reino a gosto.
Modo de preparo: Preaqueça 
o forno a 200°C. Forre uma assa-
deira com papel alumínio unta-
do com azeite. Coloque o lombo 
de bacalhau, regue com azeite 
o suficiente para envolver todo 
o peixe e asse por cerca de 20 
minutos, ou até que ele este-
ja macio e se soltando em las-
cas. Reserve aquecido. Cozinhe 
o Penne Integral Grano Duro 
de acordo com as instruções da 
embalagem. Enquanto isso em 
uma frigideira, aqueça 1 fio de 
azeite. Coloque o alho e quan-
do estiver levemente doura-
do junte o tomate. Cozinhe so-
mente até o tomate aquecer. 
Acrescente as azeitonas, ajuste 
o sal e salpique a salsa. Retire 
o bacalhau do forno e desfie em 
lascas médias. Misture delica-
damente o bacalhau ao molho e 
sirva com a massa aquecida.
Rendimento: 6 porções.
Tempo de preparo: 30 minutos.

Terrine Gelada de 
Praliné e Palitos

Ingredientes: 
Para o creme: 1 xícara (chá) 
de leite condensado, 1 xícara 

(chá) de leite integral, 1 xícara 
(chá) de creme de leite fresco, 7 
gemas.
Para o chantilly: 1 ½ xíca-
ra (chá) de creme de leite fres-
co, 1 colher (sopa) de açúcar 
refinado.
Para o praliné: 1 xícara (chá) 
de açúcar refinado, 150 g de no-
zes picadas grosseiramente, 2 
xícaras (chá) de creme de leite 
fresco.
Para a montagem e decora-
ção:  1 embalagem de Palitos 
chocolate picados grosseiramen-
te, 1 embalagem de Palitos cho-
colate inteiros.
Modo de Preparo:
Prepare o creme: Em uma pa-
nela misture o leite condensado 
com o leite, o creme de leite e as 
gemas. Leve ao fogo baixo e, co-
zinhe, mexendo sempre até en-
grossar e obter ponto de min-
gau. Deixe esfriar.
Prepare o chantilly: Na bate-
deira, bata em velocidade alta o 
creme de leite com o açúcar até 
obter ponto de chantilly (picos 
firmes). Coloque o creme já frio 
em uma tigela e misture deli-
cadamente o chantilly. Reserve 
em geladeira.
Prepare o praliné: Em uma 
frigideira derreta o açúcar em 
fogo baixo para obter um ca-
ramelo claro. Junte as nozes 
e, em seguida, acrescente aos 
poucos o creme de leite. Deixe 
em fogo baixo até que a mistu-
ra esteja homogênea, desligue o 
fogo e reserve em temperatura 
ambiente.
Montagem: Forre com filme- 
plástico uma forma para bolo in-
glês (12 cm x 27 cm x 7 cm de al-
tura). Despeje metade do creme e 
leve ao freezer ou congelador até 
firmar. Retire do freezer, espalhe 
os palitos picados sobre o creme 
e retorne ao freezer por 15 mi-
nutos. Retire novamente do free-
zer, faça uma camada com o pra-
liné e volte ao freezer por mais 
15 minutos. Então, cubra com o 
restante do creme e deixe gelar 
por no mínimo 12 horas. Antes 
de servir, desenforme, retire o fil-
me-plástico e decore a superfície 
com os palitos inteiros, fazendo a 
“marcação” das fatias.

Rendimento: 10 porções.
Tempo de preparo: 50 minutos.

Fotos: Divulgação

Confira o funcionamento das unidades 
do Detran.SP, neste final de ano

Nas semanas de Natal e Ano 
Novo, as unidades do Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran.SP) fe-
cham nos dias 23, 24, 25 (Natal), 
30 e 31 de dezembro e 1º de ja-
neiro de 2020 (Ano Novo). Nos 

dias 26 de dezembro e 2 de janei-
ro de 2020, após os feriados, to-
das as unidades voltam a aten-
der normalmente.

Os postos do Poupatempo tam-
bém não prestarão atendimen-
to nas datas citadas. Unidades do 

Detran.SP que funcionam junto 
às prefeituras ou delegacias de-
vem seguir o expediente desses ór-
gãos. Informações sobre os ende-
reços e horários dos postos podem 
ser obtidas no portal do Detran.
SP: www.detran.sp.gov.br.

Horário de funcionamento do 
Poupatempo no Natal e Ano Novo

Nas semanas de Natal e Ano 
Novo, os postos Poupatempo em 
todo o Estado estarão fechados 
nos dias 23, 24 e 25 (Natal) e 
ainda em 30 e 31 de dezembro e 
no dia 1º/1/20 (Ano Novo). Nos 
dias 26 de dezembro e 2 de ja-
neiro de 2020, após os feriados, 
todas as unidades do programa 
voltam a atender normalmen-
te, de acordo com o horário de 
cada posto. 

Para informações sobre en-
dereços, horários de atendimen-
to, órgãos e serviços disponíveis, 

bem como documentos neces-
sários, prazos, taxas e agenda-
mento eletrônico, basta acessar 

o portal www.poupatempo.sp.
gov.br ou baixar o aplicativo SP 
Serviços.

SEMANA DO NATAL SEMANA DO ANO NOVO
 23/12/2019 Fechado
 segunda-feira

 24/12/2019 Fechado
 terça-feira Véspera de Natal

 25/12/2019 Fechado
 quarta-feira Natal

 30/12/2019 Fechado
 segunda-feira

 31/12/2019 Fechado
 terça-feira Véspera de Ano Novo

 1º/1/2020 Fechado
 quarta-feira Ano Novo

VENDO APTO SANTANA
Com 240 mts2 na  

R. Amaral Gama, 274

ALUGA-SE 6 SALAS COMERCIAIS
Cada uma com 25mts2 e  

1 salão c/ 80mts2, 2 banhs, 
na R. Amaral Gama, 264

Tel: 998186-5681 Raquel


