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Lindo apto 3 dorms c/arm, 1 ste, sala 
dupla, dep. empr, Aq. de gás, lazer 
completo, 1 vaga gar, R$ 680 mil

BRAZ LEME

Tel: 2978-5102 / 99850-3414

Massaguaçú, na avenida do Hotel Costa 
Norte, c/ documentação ok. R$ 380 mil

VENDO CASA CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002

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

cercado, R$ 145 mil.

97747-1827

CONSÓRCIO DE IMÓVEL 
CONTEMPLADO
Crédito de R$ 416 mil para 

comprar, construir, quitar, ou 
refinanciar. R$ 54 mil + parcelas

11 93470-0856

SENHORES LEITORES Atenção antes de negociar! Não é de nossa responsabilidade o conteúdo dos anúncios publicados nem a idoneidade dos anunciantes

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

1. Na sexta-feira (24) de julho, 
a Fórmula 1 anunciou o cance-
lamento dos grandes prêmios 
nas Américas, Canadá, Estados 
Unidos, México e Brasil, em ra-
zão dos desdobramentos da pan-
demia do novo coronavírus. O 
contrato com São Paulo termi-
na esse ano e não houve renova-
ção. O Rio de Janeiro é candida-
to para receber a prova, porém 
as obras de um possível novo 
Autódromo, ainda nem começa-
ram. Portanto a etapa brasilei-
ra da Fórmula 1, segue indefini-
da. Foram definidas corridas em 
Nürburgring (GP da Alemanha, 
em 11 de outubro), Portimão 
(GP de Portugal, em 25 de ou-
tubro) e Imola (GP da Emilia 
Romagna, em 1º de novembro). 
Em relação à corrida em Imola, 
a novidade será a realização do 
evento em apenas dois dias.


2. O GP da Inglaterra aconte-
ce neste final de semana, no 
Circuito de Silverstone, o 1º 
treino livre acontece na sexta-
feira (31) de julho, às 7 horas, 
o 2º treino acontece também na 
sexta-feira, às 11 horas, o tercei-
ro treino será no sábado (1º) de 
agosto, às 7 horas, e às 10 ho-
ras, será o treino classificatório. 
Para no domingo (2) de agosto, 
acontecer a corrida às 10h10. 


3. O Palmeiras recebeu o Santo 
André na Arena Palmeiras, 
na noite da última quarta-fei-
ra (29). No começo do jogo, o 
Verdão teve posse de bola, mas 
não conseguiu se impor no jogo. 
O Santo André se arriscou nos 
contra-ataques e foi melhor nas 
finalizações. No segundo tem-
po, o Verdão acertou a defesa e 
sofreu menos nos contra-ata-
ques, e continuou buscando es-
paço para chegar ao gol. Aos 
42 minutos, após o escanteio, 

o zagueiro Felipe Melo aprovei-
tou cruzamento de Scarpa para 
abrir o placar. Aos 48 minutos, 
o lateral direito Marcos Rocha 
ampliou. Final Palmeiras 2 x 0 
Santo André. 


4. Na noite da última quarta-
feira (29), o São Paulo recebeu 
o Mirassol no Morumbi, o time 
do interior se beneficiou da má 
atua ção do Tricolor. O time da 
casa teve posse de bola, mas 
apresentou uma lentidão ao ten-
tar furar o bloqueio do adversá-
rio. Aos 19 minutos o Mirassol 
não desperdiçou a chance de 
abrir o placar, na cobrança do 
escanteio, após a falta cobra-
da pelo Mirassol, o atacante Zé 
Roberto recebeu o cruzamento 
sozinho na área e cabeceou para 
abrir o placar. Aos 31 minutos, 
Zé Roberto marcou novamente 
ampliando o placar. Aos 35 mi-
nutos a equipe do São Paulo deu 
a impressão que tinha acorda-
do para o jogo, o atacante Vitor 

Bueno cruzou, o atacante Pablo 
subiu para cabecear, o golei-
ro Kewin defendeu, mas a bola 
caiu nos pés do Pablo, que dimi-
nuiu o placar. Logo em seguida, 
após o volante Tchê Tchê cruzar 
a bola, Pablo ajeitou de cabeça 
e Vitor Bueno acertou um belo 
chute fora da área. No segundo 
tempo, o São Paulo continuou 
com a posse de bola, e no cam-
po de ataque, porém não melho-
rou. Aos 34 minutos, o Mirassol 
voltou a ficar a frente do placar, 
com uma saída errada do golei-
ro Tiago Volpi, o lateral Daniel 
Borges chutou de primeira e co-
locou o Mirassol a frente do pla-
car novamente. O São Paulo fi-
cou desesperado nos minutos 
finais, tentando conseguir o em-
pate, mas a vaga ficou com o 
Mirassol. Final São Paulo 2 x 3 
Mirassol.


Serviço de Utilidade Pú bli ca - 
Secr. Municipal de Es portes, 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, Bom-Dia”  
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.

Foto: Mirassol FC

Zé Roberto marcou dois gols na vitória do Mirassol 
sobre o São Paulo no Morumbi

ROTARY CLUB DE SÃO PAULO 
NORTE - promove neste domin-
go (2), o drive thru solidário para 
arrecadação de cestas básicas. A 
ação acontece das 9 às 13 horas na 
Estação da Luz, onde haverá, tam-
bém uma exposição de carros an-
tigos e modernos. Para participar, 
basta levar sua doação, sem a neces-
sidade de sair do carro.

PARCERIA ENTRE SHOP-
PINGS PARA A REDUÇÃO DOS 
IMPACTOS CAUSADOS PELA 
COVID-19 - O Shopping Metrô 
Tucuruvi está engajado em ajudar 
a Zona Norte, neste período desa-
fiador de pandemia. O Shopping 
Center une forças a outras institui-
ções com o objetivo de diminuir os 
impactos causados pelo novo corona-
vírus, alcançando o maior número de 
pessoas. O empreendimento apoia o 
Movimento #2em2, com a doação 
de testes de covid-19, para hospi-
tais públicos e realização de exames 
em um espaço especial montado no 
Piso G1, além de arrecadar alimen-
tos não perecíveis, roupas e másca-
ras de pano com a campanha Juntos 
pela ZN. A Juntos pela ZN, realizada 
em parceria com o Shopping Center 
Norte, segue arrecadando alimentos 
não perecíveis e roupas e o Shopping 
Metrô Tucuruvi também doou 2 mil 
máscaras de pano para as comunida-
des locais e outras 300 para hospi-
tais públicos. A campanha continua! 
Para fazer uma contribuição, bas-
ta acessar o site https://zncontrao 
covid.com.br/. A página também re-
gistra o valor que está sendo ar-
recadado, as ações realizadas e 
as comunidades que estão sendo 
beneficiadas.

CONSELHO DA COMUNIDADE 
LUSO-BRASILEIRA DO ESTA-
DO DE SÃO PAULO - informa 
que os eventos do período de 28 de 

julho a 11 de agosto de 2020, estão 
cancelados devido à pandemia da 
covid-19. 

DOAÇÕES DE FRALDAS - a pro-
fessora Vanda está recebendo do-
ações de alimentos e produtos de 
higiene pessoal, recentemente ela 
recebeu um pedido de doações de 
fraldas, tanto para criança quan-
to para adulto, uma mãe que é cega 
dos dois olhos teve um filho e está 
precisando de doações. Caso alguém 
queira doar, entre em contato com 
a professora Vanda pelo whatsapp: 
(11) 99292-2982.

ACADÊMICOS DO TUCURUVI 
CONTRA O CORONAVÍRUS - é 
uma campanha que está recebendo 
doações de alimentos, itens de hi-
giene pessoal e roupas. As doações 
são recebidas todas as quartas-fei-
ras, das 8 às 14 horas nos seguintes 
endereços: Avenida Mazzei, nº 772 
e Rua Manual Gaia, nº 204 - Vila 
Mazzei. Telefone para mais infor-
mações: (11) 2204-7342.

ZONA NORTE SOLIDÁRIA - re-
cebe doação em dinheiro para cestas 
básicas - banco do Brasil: Agência: 
0687-4 / Conta Corrente: 57660-
3 ONG JOÃO VITOR - CNPJ: 
10.778.861/0001-59 / Doação de ali-
mentos e itens de higiene: Avenida 
Miguel Conejo, 20 - Freguesia do Ó - 
De segunda a sexta: das 8 às 20 ho-
ras, aos sábados: 8 às 16 horas, aos 
domingos: 9 às 13 horas - www.bit.
ly/znsolidaria - Vaquinha Virtual.

ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO 
JARDIM CACHOEIRA - recebe 
doações de alimentos não-perecí-
veis, produtos de higiene e limpeza - 
Para mais informações: (11) 99219-
8928 - Luana Mila. 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA 

DA PIEDADE / COMUNIDADE 
SANTA CRUZ - localizada na  
Avenida Cel. Sezefredo Fagundes, 
6.500  recebe doações todos os dias 
da semana. Para mais informa-
ções: (66) 9 9680-2795 - Padre Luís 
Isidoro Molento.

PARÓQUIA SÃO DOMINGOS 
SÁVIO - está recebendo doações 
em alimentos e produtos de higiene 
na  Rua Donato Luongo 196 - Vila 
Aurora - segunda e terça, quinta e 
sexta: das 8 até 12 horas - 13 até 
18 horas  - sábado das 8 até às 12 
horas. Para mais informações: (11) 
2203-7998 - Padre Salvador Ruiz 
Armas.

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO 
- localizada na Rua Imbiras, 220 - 
Vila Mazzei recebe doações  em ali-
mentos e produtos de higiene - ter-
ça a sexta: das 8 às 12h - 13 às 18h 
- Sábado: das 8 às 12h - 13 às 17h. 
Para mais informações: (11) 2203-
6205 - Padre Maykom Sammuel 
Alves Florêncio.

INSTITUTO RESGATANDO VI-
DAS - está recebendo doações em 
alimentos e produtos de higiene -  
Rua Augusto Gil, 465, Vila Dionisia 
- Para mais informações: (11) 3774-
5981 / E-mail: contato@instituto 
resgatandovidas.org.br - site: www.
institutoresgatandovidas.org.br

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.

Rua Abílio Pedro Ramos não possui placas 
de limite de velocidade, nem faixas na pista

Uma das vias principais da 
região de Vila Nilo, a Rua Abílio 
Pedro Ramos reúne muitos esta-
belecimentos comerciais e é fun-
damental para a ligação entre 
São Paulo e Guarulhos. Apesar 
de sua grande movimentação, 
essa rua não possui placas de si-
nalização, indicando limite de 
velocidade no trecho entre os 
números 100 e 500. De acordo 
com moradores da região, é co-
mum motoristas excederem a 
velocidade, principalmente à 
noite ou madrugada. A falta de 
segurança piora com a ausên-
cia de faixas que dividem a pis-
ta. A foto mostrando a situação 
foi, gentilmente cedida pelo lei-
tor Hélio Nascimento, que dia-
riamente transita pelo local e 
nos relatou a situação da via.

Foto: cedida pelo leitor 

Ausência de placas de limite de velocidade e faixas na pista, 
prejudicam a segurança na Rua Abílio Pedro Ramos

Vila Nilo Concessão do Anhembi é discutida 
em audiência pública virtual

A concessão do Complexo 
Anhembi, que concederá o equi-
pamento durante 30 anos para 
a iniciativa privada, continua 
recebendo manifestações atra-
vés de consulta pública virtual, 
marcada para a última quinta-
feira (30). O objetivo é permitir 
a participação da população, re-
presentantes de grupos, consór-
cios e empresas privadas, com  
sugestões e, que ofereçam ideias 
de melhorias. O edital e os ane-
xos estão disponíveis para down-
load no endereço: http://spturis.
com/consultapublicaanhembi.

Após essa etapa, a SPTuris, 
empresa municipal de turis-
mo e eventos que administra o 
Anhembi, deve analisar, para  
acolher as manifestações re-
cebidas. Entre as exigências 
previstas para a concessão do 
Anhembi, estão a revitalização 
e modernização do complexo 
e do Polo Cultural e Esportivo 
Grande Otelo (Sambódromo), 
além do Palácio de Convenções 
do Anhembi. Dessa forma, a 
concessionária deverá promo-
ver o reposicionamento do com-
plexo no mercado de eventos e 
convenções internacionais.

Estima-se investimentos na 
ordem de R$ 620 milhões du-
rante o período de vigência, dos 
quais, R$ 141 milhões para re-
qualificações obrigatórias, R$ 
241 milhões em empreendimen-
tos, além de empreendimentos 
associados. A outorga fixa míni-
ma é de R$ 54,5 milhões, além 
de 14% da receita operacional 
bruta, não podendo ser menor 

do que R$ 10 milhões por ano.
Já o Sambódromo, precisa 

ter 75 dias de utilização garan-
tidos para a Prefeitura de São 
Paulo, como Carnaval, ou even-
tos religiosos. A SPTrans deve 
atuar como fiscal do contrato, 
mantendo suas demais atribui-
ções, como a produção de even-
tos da cidade e apoio a políticas 
públicas de turismo.

Foto: AGZN

Concessão do Anhembi à iniciativa privada, 
recebe contribuições em audiência pública virtual

1ª rodada
Campeonato Brasileiro 2020

 Dia Hora Equipes L o c a l

8/8 19h Fortaleza x Athetico-PR Castelão 
8/8 19h30 Coritiba x Internacional Couto Pereira
8/8 21h Sport x Ceará Ilha do Retiro               
9/8 11h Botafogo x Bahia Engenhão 
9/8 16h Flamengo x Atlético-MG Maracanã 
9/8 16h Santos x Bragantino Vila Belmiro
9/8 16h Corinthians x Atlético-GO Arena Corinthians
9/8 16h Goiás x São Paulo 
9/8 19h Grêmio x Fluminense Arena do Grêmio
9/8 19h45 Palmeiras x Vasco Allianz Parque

SAINDO DA CRI$E COM ENERGIA E TECNOLOGIA!!!
Informe Publicitário  

EM ÉPOCAS DE CRISE, 
muitos empresários estão tentan-
do manter seus negócios, através de 
empréstimos ou vendendo seus ser-
viços e estoques, obtidos com mui-
to esforço, a preços de custo, apenas 
para honrar seus compromissos, po-
rém, o que a maioria desconhece são 
as inovações tecnológicas em ener-
gia elétrica e Telecom, pois conti-
nuam renovando seus contratos com 
as mesmas operadoras, ignorando 
as demais prestadoras homologadas 
pela Anatel, mesmo quando estas 
proporcionam mais recursos e van-
tagens para empresas de todos os 
portes, inclusive EIRELLI e MEI, 
diminuindo seus custos e am-
pliando seu capital de giro.

Um bom exemplo, está associa-
do a análise da energia elétrica, 
regulamentada pela Aneel, possibi-
litando identificar e efetuar as corre-
ções necessárias para uma economia 
continua, eliminando os pontos de 
desperdício, corrigindo a carga, po-
tência, excessos e tarifas, bem como, 
os prejuízos causados pela falta de 
energia e danos a equipamentos, que 
normalmente podem ser resolvidos 
com a instalação ou manutenção do 
aterramento e pára-raios, dentre ou-
tros recursos geradores de energia, 
integrados a rede da Concessionária.

Outro item a ser analisado, é o 
Link de internet dedicado, que 
além de economia, pode dobrar, tri-
plicar ou até quadruplicar sua ve-
locidade, com um ou mais IPs vá-
lidos, e dependendo do endereço de 

instalação, ser em fibra óptica ou 
rádio digital.

Quanto a Telefonia fixa, exis-
tem operadoras que oferecem em 
seus planos, serviços com ligações 
ilimitadas ou tarifas extremamen-
te reduzidas, gravador de ligações, 
caixa postal, autoatendimento, 
URA, Softphone e recursos de Call 
Center, inclusive discador, além da 
portabilidade, DDRs, ligações sem 
custo para vários países e etc., mas, 
o principal é que sua empresa pos-
sa testar os serviços na modalida-
de “try-buy”, por um período pré-
determinado, permitindo assim, 
conhecer a qualidade dos serviços, 
seus recursos e benefícios, antes de 
aceitá-los.

Agora se pergunte, como está a 
qualidade da Telefonia móvel de 
cada colaborador/a de sua empre-
sa em home office ou no local onde 
passou a trabalhar, e qual operado-
ra tem o melhor sinal neste ende-
reço? Com as respostas, é possível 
definir o que é melhor para sua em-
presa, pois a tecnologia, serviços, 
recursos e condições comerciais, es-
tão cada vez mais parecidos, pas-
sando a ser um grande diferencial, 
a cobertura e a qualidade da voz e 
da internet em cada local de traba-
lho, além da própria economia.

Agregado a telefonia móvel, a 
gestão de tempo, controle das li-
gações efetuadas e recebidas, aplica-
tivos, confidencialidade das infor-
mações e localização dos celulares 
e tablets corporativos, de forma 

individual ou em grupos, tanto em 
mapa quanto em relatórios, propor-
ciona uma nova dimensão para a im-
plantação de procedimentos e ações, 
e consecutivamente no desempenho 
da empresa, com um investimento 
médio de R$ 10,00 (dez reais) men-
sais por dispositivo, para um míni-
mo de 5 (cinco) dispositivos, permite 
ainda, bloquear em caso de furto ou 
roubo, visualizar o consumo de da-
dos e excluir informações dos mes-
mos, dentre outros recursos. Caso se 
identifique a necessidade, será adi-
cionado ao valor a instalação e confi-
guração. (Valores e quantidades, su-
jeitos a alterações).

Para todos os itens apontados, 
antes de assinar ou renovar qual-
quer contrato, é importante veri-
ficar também, o prazo contratual, 
tempo e valor de instalação, ativa-
ção e configuração, multas, índices 
de reajuste, juros, taxas, SLA, re-
novação automática ou por termo 
“anexo ou aditivo”, vínculos com 
outros contratos pré-existentes ou 
se existe desconto vinculado a con-
sumo ou com data pré-definida para 
o encerramento da mesma, evitan-
do assim, despesas desnecessárias.

Consulte-nos para uma análi-
se, sem quaisquer taxas, valores ou 
obrigações futuras, quanto a con-
tratação das operadoras, produtos 
ou serviços que venham a ser acon-
selhados, acesse: https://falelivre 
te lecom.000webhostapp.com. 
e-mail:  comercial@falelivre.net.br. 
Celular/WhatsApp: 1199256-5318.

SENHORES LEITORES - Atenção antes de contratar um serviço!
Não é de nossa responsabilidade o conteúdo dos anúncios 

publicados nem a idoneidade dos anunciantes

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento de 
JUARI PEIXOTO DOS SANTOS, por-
tador da CTPS.: 08132857 - 00001-BA 
SÉRIE, em nosso escritório ou estabe-
lecimento no prazo de 3 dias úteis. O 
seu não comparecimento caracteri-
zará o Abandono de Emprego, con-
forme o artigo 482, letra “I” da CLT.

São Paulo, 31 de julho 2020
Empresa: Linercon Construção e Incorporação Ltda

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento de 
JACINETO DE ARAUJO, portador 
da CTPS.: 00056082 - 00018-SP SÉ-
RIE, em nosso escritório ou estabele-
cimento no prazo de 3 dias úteis. O 
seu não comparecimento caracteri-
zará o Abandono de Emprego, con-
forme o artigo 482, letra “I” da CLT.

São Paulo, 31 de julho 2020
Empresa: Linercon Construção e Incorporação Ltda


