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SENHORES LEITORES 
Atenção antes de contratar um serviço!

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

CENTRO DE REFERÊNCIA 
DO IDOSO DA ZONA NORTE 
- oferece lives diárias com exer-
cícios, aulas de Ginástica, Lian 
Gong e Re laxamento para ido-
sos! Inscreva-se no nosso ca-
nal: https://www.youtube.com/c/
CriNortesp

PALESTRAS NA CANÇÃO 
NOVA - a Canção Nova, em Ca-
choeira Paulista (SP), realizará 
neste fim de semana (28 a 30/8) 
o “Acampamento Combatentes 
na Es pe rança”. As missas se-
rão celebradas no Santuário do 
Pai das Misericórdias, com en-
trada limitada de pessoas, e as 
palestras e momentos de ora-
ção no Rincão do Meu Senhor, 
ainda sem a presença de públi-
co. O tema do evento é: “O Deus 
da esperança vos encha de toda 
a alegria e paz em vossa vida de 
fé” (Rm 15,13). Destaque no sá-
bado (29), das 21 às 22h30, para 
a “Noite Oracional”, conduzida 
pelo padre Edison Oli vei ra e pe-
los cantores Ema nuel Stênio e 
Rogéria Moreira, missionários 
da Comunidade Canção Nova. 
Toda a programação será trans-
mitida pelo Sistema Canção 
Nova de Comunicação e pe-
las redes sociais. Mais infor-
mações no link: https://even-
tos.cancaonova.com/edicao/
acampamento-combatentes-na- 
esperanca/

ONG BONEQUEIRAS DO 
ABC - precisam de doação, não 
foi colocado um ponto fixo por 
conta da pandemia. Plumante 
(fibra siliconada) urgente, 
Tecido de algodão (tricilone), 
Lãs, Linhas Agulhas, Alfinetes, 
Fitas (principalmente número 
zero), Bordado inglês, Rendas, 
Passamanarias. Contatos: Vice-
diretora Vanda Rosa/Escola 
Eunice Terezinha (11) 99292-
2982 e ou Responsáveis - ONG 
Bonequeiras do ABC Sônia (11) 
98169-7473 Már cia (11) 99934-
9465 - Precisamos urgente des-
se material.

DOAÇÕES DE FRALDAS 
- a professora Vanda está re-
cebendo doações de alimen-
tos e produtos de higiene pes-
soal, recentemente ela recebeu 
um pedido de doações de fral-
das, tanto para criança, quan-
to para adulto, uma mãe que é 
cega dos dois olhos teve um fi-
lho e está precisando de doa-
ções. Caso alguém queira doar, 
entre em contato com a profes-
sora Vanda pelo whatsapp: (11) 
99292-2982.

ACADÊMICOS DO TU CU-
RUVI CONTRA O CORO-
NAVÍRUS - é uma campanha 
que está recebendo doações de 
alimentos, itens de higiene pes-
soal e roupas. As doações são 
recebidas todas as quartas-fei-
ras, das 8 às 14 horas nos se-
guintes endereços: Avenida 
Mazzei, nº 772 e Rua Manual 
Gaia, nº 204 - Vila Mazzei. 
Telefone para mais informa-
ções: (11) 2204-7342.

ZONA NORTE SOLIDÁRIA 

- recebe doação em dinhei-
ro para cestas básicas - ban-
co do Brasil: Agência: 0687-
4 / Conta Corrente: 57660-3 
ONG JOÃO VITOR - CNPJ: 
10.778.861/0001-59 / Doação 
de alimentos e itens de higie-
ne: Avenida Miguel Conejo, 20 - 
Freguesia do Ó - De segunda a 
sexta: das 8 às 20 horas, aos sá-
bados: 8 às 16 horas, aos domin-
gos: 9 às 13 horas - www.bit.ly/
znsolidaria - Vaquinha Virtual.

ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO 
JARDIM CACHOEIRA - re-
cebe doações de alimentos não
-perecíveis, produtos de higiene 
e limpeza - Para mais informa-
ções: (11) 99219-8928 - Luana 
Mila.

AMIGOS QUE SE UNIRAM 
PARA AJUDAR OS NECES-
SITADOS - para saber 
como doar ligue: Vivian (11) 
98869-1023 ou Ariane (11) 
95554-8858. 

PARÓQUIA NOSSA SE-
NHORA DA PIEDADE / CO-
MUNIDADE SANTA CRUZ 
- localizada na Ave nida Cel. 
Sezefredo Fagundes, 6.500 rece-
be doações todos os dias da se-
mana. Para mais informações: 
(66) 9 9680-2795 - Padre Luís 
Isidoro Molento.

PARÓQUIA SÃO DO MIN-
GOS SÁVIO - está recebendo 
doações em alimentos e produ-
tos de higiene na Rua Donato 
Luongo 196 - Vila Aurora - se-
gunda 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 ANTÔ-
NIO - localizada na Rua Im-
biras, 220 - Vila Mazzei recebe 
doações em alimentos e pro-
dutos de higiene - terça a sex-
ta: das 8 às 12 horas - 13 às 18 
horas - Sábado: das 8 às 12 ho-
ras - 13 às 17 horas. Para mais 
informações: (11) 2203-6205 - 
Padre Maykom Sammuel Alves 
Florêncio.

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

DOAÇÕES À SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DE 
SÃO PAULO - podem ser feitas 
em equipamento de proteção in-
dividual, como: luvas cirúrgicas 
tamanho médio, máscaras, aven-
tais, capinhas plásticas de chu-
va, etc. Entregar na Fundação 
Arnaldo Vieira de Carvalho  - 
FAVC: Rua Dona Veridiana, 
55, 6º andar, Santa Cecília. Aos 
cuidados do Coronel Arruda, 
VP do Conselho. Telefone: (11) 
2176-7000 - Site: www.santa 

casasp .org .br /por ta l / s i t e . 
Alguns fornecedores no Mer-
cado Livre fazem entrega 
rápida. 

AJUDE O ARSENAL DA 
ESPE RANÇA - com a doação 
de  alimentos, mantimentos, 
material de limpeza e higiene e 
roupas. Aceitam doações em di-
nheiro. Atendem mais de 1.000 
moradores de rua. Telefone: (11) 
2292-0977 - https://br.sermig. 
o r g / a r s e n a i s / a r s e n a l - d a - 
esperanza-sao-paulo-brasil.
html

PARCERIA ENTRE SHOP-
PINGS PARA A REDUÇÃO 
DOS IMPACTOS CAUSADOS 
PELA COVID-19 - O Shopping 
Metrô Tucuruvi está engaja-
do em ajudar a Zona Norte nes-
te período desafiador de pan-
demia. O shopping center une 
forças a outras instituições com 
o objetivo de diminuir os impac-
tos causados pelo novo coronaví-
rus, alcançando o maior número 
de pessoas. O empreendimento 
apoia o Movimento #2em2, com 
a doação de testes de covid-19 
para hospitais públicos e reali-
zação de exames em um espa-
ço especial montado no Piso G1, 
além de arrecadar alimentos 
não perecíveis, roupas e más-
caras de pano com a campanha 
Juntos pela ZN. A Juntos pela 
ZN, realizada em parceria com 
o Shopping Center Norte, segue 
arrecadando alimentos não pe-
recíveis e roupas e o Shopping 
Metrô Tucuruvi também doou 
2 mil máscaras de pano para 
as comunidades locais e outras 
300 para hospitais públicos. A 
campanha continua! Para fazer 
uma contribuição, basta acessar 
o site https://zncontraocovid. 
com.br/. A página também re-
gistra o valor que está sendo ar-
recadado, as ações realizadas e 
as comunidades que estão sendo 
beneficiadas.

OFICINA ON-LINE DE ME-
DI TA ÇÃO ATIVA - a oficina 
está acontecendo no formato re-
moto. Oficina gratuita on-line 
de Meditação Ativa sextas feiras 
às 10 horas nas redes sociais da 
Biblioteca Pedro Nava. A prá-
tica das Meditações Ativas são 
realizadas através de música e 
movimento corporal. Elas pro-
duzem um relaxamento mus-
cular e mental, corrige posturas 
e traz vivacidade ao teu corpo. 
Podem ser praticadas por ido-
sos e crianças. Melhora a coor-
denação motora, foco, além de 
outros benefícios. Instagram: 
@bibliotecapedronava ou fa-
cebook: https://www.facebook.
com/groups/418530835773639/ 
?ref=share

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. O GP da Bélgica acontece nes-
te final de semana, no Circuito 
de Spa-Francorchamps, o 1º 
treino livre acontece na sexta-
feira (28) de agosto, às 6 horas, 
o 2º treino acontece também na 
sexta-feira, às 10 horas, o tercei-
ro treino será no sábado (29) de 
agosto, às 7 horas e, às 10 ho-
ras, será o treino classificatório. 
Para no domingo (30) de agos-
to, acontecer a corrida às 10h10. 


2. Na última quarta-feira (26), o 
São Paulo recebeu no Morumbi 
o Athletico-PR, em jogo adianta-
do da 11ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. O Athletico-PR sur-
preendeu o Tricolor e começou 
melhor na partida. Os donos da 
casa tiveram muitas dificuldades 
no campo de ataque. Na primeira 
oportunidade, Tchê Tchê mandou 
pra longe do gol. Aos 35 minutos, 
Volpi fez uma belíssima defesa e, 
em seguida Daniel Alves, em um 
contra-ataque, cruzou, Pablo se 
atirou sem sucesso e, na sobra, 
Luciano foi desarmado. Final do 
primeiro tempo 0 a 0. No segundo 
tempo, o Tricolor cresceu e pres-
sionou o Athletico-PR. Aos 19 mi-
nutos, Daniel Alves cobrou escan-
teio, Vinicius Mingotti desviou e 
Luciano aparece na segunda tra-
ve para colocar a bola para den-
tro do gol de cabeça. O Tricolor 
pressionou, não deu espaço e o 
Furacão não conseguiu reagir. 
Daniel Alves saiu machucado de-
pois de um chute no braço direito 

em disputa com Vinicius Mingotti 
e o meia deixou o gramado com 
muitas dores. Final São Paulo 1 x 
0 Athletico-PR.


3. Na última quarta-feira (26), 
pela 5º rodada do Campeonato 
Brasileiro, o Corinthians rece-
beu o Fortaleza e teve mais pos-
se de bola, porém não pressio-
nou tanto o time visitante. Por 
conta disso, o Fortaleza conse-
guiu algumas atuações bem pre-
cisas, mas sem conclusões cer-
teiras, o jogo foi equilibrado e 
disputado em ritmo lento. No 
segundo tempo, o Fortaleza veio 
com toda garra e, aos 16 minu-
tos, o meia Romarinho abriu o 
placar. O Timão acordou para o 
jogo e começou a pressionar, o 
empate surgiu aos 30 minutos 

com o meia Luan que apro-
veitou a sobra de um chute de 
Mosquito na entrada da área 
e finalizou de primeira. Final 
Corinthians 1 x 1 Fortaleza.


4. Juan Martin Del Potro pas-
sou por uma terceira cirurgia 
no joelho na quarta-feira (26). 
Del Potro, ex- número três do 
mundo, quebrou a patela direi-
ta em 2018 e fraturou novamen-
te a rótula durante o torneio 
Queen’s Clubem 2019. Novak 
Djokovic, o número um do mun-
do, disse que espera que Juan 
Martin Del Potro possa retor-
nar às competições. 


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: Divulgação

Momento exato do gol do atacante Luciano 

6ª rodada
Campeonato Brasileiro 2020

 Dia Hora Equipes L o c a l

A definir  Atlético-MG X Athletico-PR Mineirão 
A definir  Grêmio x Goiás Arena do Grêmio
29/8 17h Botafogo x Internacional Nilton Santos               
29/8 19h Fluminense x Vasco Maracanã 
29/8 19h Bahia x Palmeiras Pitaçu 
29/8 21h Fortaleza x Bragantino Arena Castelão
30/8 11h São Paulo x Corinthians Morumbi
30/8 16h Santos x Flamengo Vila Belmiro
30/8 16h Coritiba x Sport Couto Pereira
30/8 18h Atlético-GO x Ceará Olímpico Pedro Ludovico - GO

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$ 150 mil.

97747-1827O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital

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

Em conformidade com o Estatuto Social do ACRE CLUBE, em seus artigos 
13, inciso I, alíneas a1 e a2; 14, parágrafo único; 21, inciso I; 43, inciso II; 
47; 48, parágrafos de 1º a 7º e íntegra do capítulo XIV (art. 75 a 82) que 
dispõem sobre o processo eleitoral, ficam os associados, classificados 
efetivos, na categoria patrimonial, adimplentes, convocados por este 
Edital, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede social da 
Associação, à Rua Água Comprida, 257, Jardim França, nesta Capital, 
no Domingo, dia 04 de Outubro de 2020, no período compreendido 
entre 10 e 16 horas, para votarem na Eleição que comporá 11 (onze) 
membros efetivos do Conselho Deliberativo do ACRE CLUBE e 06 (seis) 
suplentes, para o triênio 2020/2023 e, cujo processo está sob direção da 
Comissão Eleitoral formada pelos senhores associados José Monteiro de 
Araújo Cabral (Presidente), Otávio Augusto de Azeredo e Wanderlei Anto-
nio Galacini, aptos a receberem, durante períodos de funcionamento da 
Secretaria do Clube, analisarem e aprovarem, ou não, conforme regência 
do Estatuto Social do ACRE CLUBE, as candidaturas inscritas entre às 
9 horas do dia 28 de Agosto de 2020, data da publicação deste Edital 
e a data limite estabelecida, 11 de Setembro de 2020, às 13:00 horas. 
As candidaturas validadas pela referida Comissão serão nominalmente 
documentadas e divulgadas na sede da Associação, entre os dias 12 de 
Setembro de 2020 e a data da eleição, 04 de Outubro de 2020.

São Paulo, 28 de agosto de 2020 
Sr. Henrique José Medeiros da Silva 
Presidente do Conselho Deliberativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Eleição dos membros do Conselho Deliberativo para o Triênio 2020/2023

Produtor musical e compositor 
Arnaldo Saccomani morre aos 71 anos

Na madrugada da últi-
ma quinta-feira (27), o pro-
dutor musical e compositor 
Arnaldo Saccomani, 71 anos, fa-
leceu. De acordo com a família, 
Saccomani sofria de insuficiên-
cia renal e diabetes e começou 
a fazer hemodiálise em julho de 
2019. 

Saccomani começou a car-
reira em 1960 e produziu nomes 
como Rita Lee e Tim Maia, e era 
um dos grandes nomes do cená-
rio musical brasileiro. O produ-
tor ficou conhecido do público 
ao participar de programas ca-
ça-talentos, onde costumava de-
sempenhar o papel de exigente, 
imprevisível e carrasco. Os úl-
timos trabalhos dele na TV fo-
ram no SBT. Saccomani estava 
em seu sítio em Indaiatuba, no 
interior de São Paulo. Ele deixa 
a mulher e duas filhas. A famí-
lia ainda não divulgou a causa 
da morte.

Foto: Reprodução/Facebook

Arnaldo Saccomani, morreu aos 71 anos no interior de São Paulo

SP Leituras faz campanha para receber 
doações de máscaras descartáveis

A SP Leituras, organização 
social que gere a Biblioteca de 
São Paulo (BSP) e a Biblioteca 
Parque Villa-Lobos (BVL), ini-
ciou uma campanha para rece-
ber doações de máscaras des-
cartáveis. A expectativa é de 
que as bibliotecas de São Paulo 
e Parque Villa-Lobos reabrirão 
para o público em breve. 

Porém, muitos usuários e vi-
sitantes são de grupos de elevada 
vulnerabilidade social, como pes-
soas em situação de rua e mora-
dores de albergues do entorno. 
Pensando nisso e com o objetivo 
de garantir o direito ao acesso a 

Cultura, a Leitura e a Literatura 
do maior número possível de ci-
dadãos, estamos recebendo doa-
ções de máscaras descartáveis. 
Os doadores são convidados a 
doar máscaras, ou depositar va-
lores na conta da SP Leituras.

Como doar em dinheiro:

1) Efetue um depósito bancário 
na conta:
SP Leituras - Associação Pau-
lista de Bibliotecas e Leitura
CNPJ 12.480.948/0001-70
Banco do Brasil - Agência 6998-1
Conta corrente 13895-9

2) Envie o comprovante para o 
e-mail: financeiro@spleituras.
org

Entregue máscaras:

1) Modelo adequado: máscara 
descartável dupla com elástico, 
tamanho único, com clipe nasal, 
fabricada em não tecido com 
duas camadas sobrepostas, sen-
do de “S” (spumbonded).
2) Endereço de entrega: Rua 
Faustolo, 576, Água Branca, 
São Paulo (SP)
Dia/hora: terças-feiras, das 10 
às 14 horas

Balancetes, editais, empregos, negócios, 
veículos e outros. Distribuição gratuita. 

Anuncie


