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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

1. O GP da Rússia acontece nes
te final de semana, no Autó
dromo de Sochi. O 1º treino livre 
acontece na sextafeira (25) de 
setembro, às 5 horas, o 2º treino 
acontece também na sextafeira, 
às 9 horas, o terceiro treino será 
no sábado (26) de setembro, às 6 
horas, e às 9 horas, será o treino 
classificatório. Para no domin
go (27) de setembro, acontecer a 
corrida às 8h10. 


2. Na última quartafeira (23), 
o Campeonato Paulista Fe min
ino de Vôlei teve início com 
seis equipes (São Paulo F.C/
Barueri X Renata Country Club 
Valinhos / Osasco São Cristóvão 
Saúde X São Caetano / Sesi 
Vôlei Bauru X E.C. Pinheiros). 
No jogo mais aguardado da pri
meira rodada, o Osasco recebeu 
o São Caetano e venceu por 3 
sets a 0, com parciais de 25/14, 
25/11 e 25/9, em uma hora e 
nove minutos de jogo. Os pro
tocolos de saúde serão rígidos e 
ainda não está permitida a pre
sença do público.


3. O Sport recebeu o Corinthians 
na última quartafeira (23), 
na Ilha do Retiro, e os donos 
da casa dominaram o primei
ro tempo. A melhor chance do 
Corinthians foi num contraa
taque aos 32 minutos. Mas, aos 
35 o meia Jonatan Gomez, do 
Sport, chutou de fora da área e a 
bola tocou a mão do atacante do 
Timão Everaldo, que levou car
tão amarelo pelo toque de mão e, 
aos 36 o zagueiro Iago Maidana, 

cobrou no canto esquerdo do go
leiro Cássio que caiu para o can
to direito, e abriu o placar, Sport 
1 x 0 Corinthians. No segundo 
tempo, o meia Otero bateu o 
escanteio, Luan cabeceou, e a 
bola desvia no braço do lateral 
Sander. A arbitragem acionou o 
VAR, mas o árbitro não marcou 
pênalti. O Timão tentou buscar 
o empate, mas teve dificuldades 
ao atacar, o Leão apostou nos 
contraataques, segurou o pla
car e chegou a sua segunda vitó
ria consecutiva. 


4. O Palmeiras foi até Assunção 
no Paraguai para enfrentar o 
GuaraníPAR, o Verdão teve di
ficuldades, porém o jogo foi equi
librado. Em alguns momentos o 
Guaraní achou espaços entre as 
linhas de marcação do Palmeiras 
e também deu seus sustos. No 
segundo tempo, o Palmeiras ten
tou aumentar a velocidade com 

a entrada dos atacantes Wesley 
e William, mas não aconteceu. O 
jogo se manteve equilibrado até 
que, aos 35 minutos os jogado
res do Guaraní reclamaram de 
toque de mão do zagueiro Felipe 
Melo na área palmeirense, mas 
o árbitro mandou  seguir o jogo. 
O Verdão vai esperar mais um 
pouco para confirmar sua clas
sificação nas oitavas de final da 
Copa Libertadores. Com o em
pate o Palmeiras vai aos 10 pon
tos, na liderança do Grupo B. O 
GuaraníPAR aos sete pontos, e 
fica em segundo lugar. O time 
Alviverde abriu seis pontos do 
Bolívar, que tem quatro, e tem 
vantagem no saldo de gols (5 dos 
brasileiros, 1 dos bolivianos).


Serviço de Utilidade Pú bli ca  
Secr. Municipal de Es portes, La
zer e Recreação, Al. Iraé, 35, V. Cle
mentino, CEP: 04075000, Pabx: 
50886400, email: 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.: 32415822.

Foto: Luiz Pires/Foto Jump

Osasco e São Caetano estrearam no Campeonato Paulista de Vôlei

“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.

12ª rodada
Campeonato Brasileiro 2020

 Dia Hora Equipes L o c a l

26/9 19h Internacional x São Paulo Beira-Rio 
26/9 19h Athletico-PR x Bahia Arena da Baixada 
26/9 21h Atlético-MG x Grêmio Mineirão
27/9 11h Vasco x Bragantino São Januário 
27/9 16h Palmeiras X Flamengo Allianz Parque
27/9 18h15 Ceará x Goiás Castelão 
27/9 18h15 Atlético-GO x Botafogo Olímpico (GO) 
27/9 20h30 Santos x Fortaleza Vila Belmiro 
28/9 20h Fluminense x Coritiba Nilton Santos

PROJETO DUNAMIS  projeto 
oferece curso de teologia a pes soas 
de baixa renda. Fé, religião, razão, 
ética, história, escrituras, filoso
fias. Estas disciplinas fazem parte 
da grade curricular dos cursos de 
Teologia. A formação, de nível su
perior, permite que o profissional 
trabalhe junto às comunidades, es
paços religiosos e acadêmicos, pro
fessando e pondo em prática a sua 
fé. E realizar esta formação é o dese
jo de muitos evangélicos no Brasil. 
Mais informações sobre o Projeto 
Dunamis e sobre esta nova forma
ção teológica estão disponíveis no 
site http://eadbiblico.com.br/.

CONGRESSO DE DIREITO DI-
GI TAL  a Lei Geral de Proteção 
de Dados e os desafios de sua imple
mentação, a São Judas e a Escola 
Superior de Advocacia da Ordem 
dos Advogados do Brasil realizarão o 
Congresso de Direito Digital, no dia 
29 de setembro, das 8 às 11h30 e da 
19 às 22 horas, para falar sobre a nova 
proposta, bem como os aspectos que 
dizem respeito aos diversos setores 
academicamente impactados, desde 
sua elaboração até os desafios impos
tos. O evento é gratuito e a inscrição 
pode ser realizada por meio do link: 
https://esaoabsp.edu.br/Curso/6347
congressodedireitodigital/6347.

LAR ANJO GABRIEL  abertu
ra da matrícula escolar da escola de 
Educação Infantil Lar Anjo Gabriel 
para o ano 2021, as matrículas esta
rão vigentes até 14/11/2020, das 9h30 
até às 11h30 e das 13h30 às 15 ho
ras, de segunda a sextafeira, na es
cola. Os pais deverão ligar para (11) 
29793348, marcando um horário 
para a retirada e posterior entrega de 
documentos. Estaremos recebendo 
os pais e/ou responsáveis, de crianças 
de 4 a 5 anos para informações e re
tirada de formulários. Endereço Rua 
Conselheiro Moreira de Barros, 497. 

AQUECENDO VIDAS  o grupo 
também monta cestas básicas de 
alimentos e higiene para atender al
gumas famílias, e estão arrecadando 
alimentos, itens de higiene e roupas, 
por semana. Há a divulgação do car
dápio da semana em uma página nas 
redes sociais. Quem quiser ajudar o 
projeto e doar basta entrar em con
tato com a Thais (11) 962557401 e 
a Rafaela (11) 987593648 ou pelo 
Instagram do projeto Aquecendo 
Vidas @aquecendovidasguarulhos.

INICIATIVA ELA  ações com mu
lheres para desenvolver o potencial 
e ajudar a encontrar sua luz pró
pria de prosperidade, encontros so
lidários com mulheres abusadas, de
pressão e agressão domiciliar para 
Desenvolvimento Humano e pesso
al. Levar a Inteligência Emocional 
para mulheres de forma acessível 
é contribuir com universo de mu
lheres. Quem tiver interesse nesse 

projeto pode mandar mensagem no 
número: (11) 969454972 Géssica 
Santos.

MEIA SOLIDÁRIA  está entre
gando roupas, lanches, para mora
dores em situação de rua, e nos con
tou que está precisando de meias. 
Caso queira ajudar a doar, ligue ou 
mande mensagem: (11) 969454972 
 Géssica Santos.

AQUECENDO COM AMOR  sur
giu logo que começou o isolamen
to social, e os integrantes do projeto 
moram no bairro Jardim Cachoeira e 
iniciaram ações com entrega de mar
mita para moradores em situação de 
rua. No começo eram 40 marmitex, 
agora é um total de 160. Aos domin
gos são 60 marmitas, água e roupas, 
as segundasfeiras, 100 marmitas, 
água, pão e cobertores. O nome do 
projeto é “Aquecendo com Amor”, as 
entregas geralmente acontecem pró
ximo à estação do Metrô  Tietê, na 
Zona Norte de São Paulo. O projeto 
está recebendo doações de alimentos 
nãoperecíveis, produtos de higiene 
e limpeza  Para mais informações: 
(11) 992198928  Luana Mila.

CENTRO DE REFERÊNCIA DO 
IDOSO DA ZONA NORTE  ofe
rece lives diárias com exercícios, 
aulas de Ginástica, Lian Gong e 
Relaxamento para idosos! Inscreva
se no nosso canal: https://www. 
youtube.com/c/CriNortesp

ONG BONEQUEIRAS DO ABC 
 precisam de doação, não foi co
locado um ponto fixo por conta da 
pandemia. Plumante (fibra silico
nada) urgente, Tecido de algodão 
(tricilone), Lãs, Linhas Agulhas, 
Alfinetes, Fitas (principalmente nú
mero zero), Bordado Inglês, Rendas, 
Passamanarias. Contatos: Vice
diretora Vanda Rosa/Escola Eunice 
Terezinha (11) 992922982 e ou 
Responsáveis  ONG Bonequeiras do 
ABC Sônia (11) 981697473 Márcia 
(11) 999349465  Precisamos ur
gente desse material.

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) 992922982.

AMIGOS QUE SE UNIRAM 
PARA AJUDAR OS NECES-
SITADOS  para saber como doar 
ligue: Vivian (11) 988691023 ou 
Ariane (11) 955548858. 

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 96802795  Padre Luís 
Isidoro Molento.

ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO JAR-
DIM CACHOEIRA  recebe doações 
de alimentos nãoperecíveis, produtos 
de higiene e limpeza  Para mais infor
mações: (11) 992198928  Luana Mila.

PARÓQUIA SÃO DOMINGOS 
SÁVIO  está recebendo doações 
em alimentos e produtos de higie
ne 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.

ACADÊMICOS DO TUCURUVI 
CONTRA O CORONAVÍRUS  é 
uma campanha que está recebendo 
doações de alimentos, itens de higiene 
pessoal e roupas. As doações são rece
bidas todas as quartasfeiras, das 8 às 
14h nos seguintes endereços: Avenida 
Mazzei, nº 772 e Rua Manual Gaia, nº 
204  Vila Mazzei. Telefone para mais 
informações: (11) 22047342.

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.

ZONA NORTE SOLIDÁRIA  re
cebe doação em dinheiro para cestas 
básicas  banco do Brasil: Agência: 
06874 / Conta Corrente: 57660
3 ONG JOÃO VITOR  CNPJ: 
10.778.861/000159 / 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.

INSTITUTO RESGATANDO 
VIDAS  está recebendo doações em 
alimentos e produtos de higiene  
Rua Augusto Gil, 465, Vila Dionísia 
 Para mais informações: (11) 3774
5981 / Email: 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.

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

cercado, R$ 150 mil.

97747-1827

Massaguaçú, na avenida do 
Hotel Costa Norte, c/ docu-

mentação ok. R$ 380 mil

VENDO CASA 
CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002

VENDO APTO 
SANTANA

Próx. Metrô, 2 dorms, sala, 
coz, banh, lav, sacada,  

s/ garagem, R$ 300 mil
F: 97220-1537

F: 2228-7731 / 94081-0328
www.arotrans.com.br / contato@arotrans.com.br

De eletricidade, conserto de máquinas 
de lavar, TV, microondas,  

ventiladores e ar condicionado

EXECuTAMOS SERVIÇOS

98440-9818    (12) 99244-4020

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento de 
Renato Ribeiro Campos portador 
da CTPS 03131828 Série 08894-SP, 
em nosso escritório ou estabeleci-
mento 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, 25 de setembro 2020 
Empresa: Onix Engenharia e Serviços Eireli

CNPJ 32.548.507/0001-70

Lives do dia 25/9 (sábado)
Lamb of God (Site Oficial) 18h, 
Macos Davi  19h30, Matheus e 
Kauan  20h, Gusttavo Lima e 
Daniel  20h, Turma do Pagode 
 20h30. 

Lives do dia 26/9 (sábado)
Live FM Diário (Juan Marcus e 
Vinicius, Jefferson Moraes, Raya
ne e Rafaela e George Henrique e 
Rodrigo)  15h (YouTube), Cezar e 
Paulinho  17h (YouTube), LUAN 
SANTANA, LUÍSA SONZA e 
GIU LIA BE  20h (YouTube), 
Pedro Hen rique & Daniel Faria 
 20h (YouTube), Festival IMuNe 
2020 (Elza Soares, Renegado, 
IMuNe, Me ninos de Minas e 
mais)  20h (YouTube), Gal Costa 
 22h (YouTube).

Lives do dia 27/9 (domingo)
Flay  16h

Lives do dia 29/9 (terça-feira)
Ana Carolina  20h (YouTube)

O Música na Band desta sex
tafeira (25), exibe um show 
ao vivo da cantora PAULA 

FERNANDES direto dos estú
dios da emissora, em São Paulo, 
a partir das 22h45. No reper
tório estarão grandes suces
sos que marcaram a carreira da 
artista sertaneja. Ao longo de 
sua trajetória, vendeu mais de 
5,6 milhões de cópias de CDs e 
DVDs e fez parcerias com gran
des nomes da música interna
cional como: Plácido Domingo, 
Juanes, Alejandro Sanz, Taylor 
Swift, Shania Twain e Michael 
Bolton. Além disso, emplacou 
mais de 20 músicas em trilhas 
sonoras de novelas e filmes, re
cebeu importantes prêmios e 
indicações, estrelou nove cam
panhas publicitárias e realizou 
mais de quinze turnês interna
cionais. Entre seus maiores su
cessos estão as canções “Eu 
Sem Você”, “Pássaro de Fogo”, 
“Não Precisa”, “Juntos”, “Beijo 
Bom”, “Pra Você”, “Traidor” e 
“Meu Eu Em Você”. Música na 
Band vai ao ar nesta sextafeira, 
às 22h45, na tela da Band, com 
apresentação de Larissa Erthal 
e Marcelo Café. O público tam
bém pode acompanhar a trans
missão pela Band FM.

Desde março, quando se iniciou a 
pandemia no Brasil, a expressão 
“confinados entre quatro pare
des” ganhou um novo significado 
no país. Com poucos intervalos de 
tempo ou muitas vezes nenhum, 
fomos obrigados a conciliar nossa 
vida profissional e pessoal em um 
só lugar, o que refletiu negativa
mente em muitas relações. Sendo 
assim, PAULA LEONARDO 
(carinhosamente conhecida por 
todos como Paulinha) e o seu ma
rido, DEIVE LEONARDO, de
cidiram que era o momento deles 
auxiliarem as pessoas e dividi
rem os conhecimentos que adqui
riram ao longo dos 13 anos jun
tos. Serão cinco dias de conversa 
e inteiração com o público, co
meçando na segundafeira (28/9) 
e finalizando sextafeira (2/10). 
Os encontros já possuem horá
rio marcado, sempre às 22 ho
ras, através do instagram @pau
linhaleonardo, que convidará seu 
companheiro para o batepapo. 
Nos temas, eles preparam assun
tos como relação com os sogros, 
histórias antigas, mentiras, expo
sição do parceiro e como manter 
saudável a relação depois da che
gada dos filhos.

Fotos: Divulgação

Verificação de radares na Rua Doutor 
Zuquim e Avenida Santa Inês

O IpemSP (Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado de 
São Paulo), verificou na últi
ma terçafeira, 22 de setem
bro, os radares instalados na 
Rua Doutor Zuquim, próximo 
da Rua Doutor Olavo Egídio, 
na sequência na Avenida Santa 
Inês, altura do nº 3200, na ca
pital. Os instrumentos foram 
aprovados. 

Diariamente, o IpemSP ve
rifica os radares de velocidade 
em todo o Estado de São Paulo. 
Conforme a Portaria Inmetro 
544/2014, é obrigatória a aferi
ção uma vez por ano, ou toda 
vez que o equipamento passar 
por reparo.

A aferição no radar leva de 
20 minutos, até uma hora. A 
ação envolve os fiscais do Ipem
SP e a equipe da empresa res
ponsável pelo radar.

Em caso de chuva, a verifica
ção é cancelada. O cancelamen
to também pode ocorrer poucas 
horas antes do agendado, con
forme solicitação dos agentes de 
trânsito, ou empresa responsá
vel pelo equipamento.

Caso o equipamento seja 
aprovado, recebe um certifica
do válido por um ano. Quando 

há reprovação a empresa fabri
cante é notificada a corrigir o 
erro.

Em caso de excesso de veloci
dade, para aplicação de multas, 

o equipamento precisa estar ve
rificado pelo IpemSP.

A ação foi realizada pela 
equipe de fiscalização do institu
to na Regional Norte da capital.

Foto: Divulgação

Ipem-SP verifica radar na Avenida Santa Inês e Rua Olavo, Zona Norte da capital

2q, suíte, 2 banheiros, sala, cozinha, as e garagem 
2 carros. Ligar Ayrton Leite 11 95040-5100

ALUGO CASA R$ 2.500,00, SANTA TEREzINHA/SANTANA

Cobertura 109m2, Santa Terezinha/Santana.  
Ligar Ayrton Leite 11 95040-5100

VENDO R$ 1 MILHÃO OU ALUGO POR R$ 3 MIL
R. Benvinda Aparecida de Abreu Leme, 117 - Santana

TRABALHISTA CRIMINAL 
FAMÍLIA    CÍVEL

Dr. Marcos Augusto
OAB/SP: 439.885

  96227-2000

ADVOCACIA

PRECISA-SE 
AJUDANTE GERAL
Para confecção, com ex-
periência. Que tenha fácil 
acesso a Zona Norte SP.

(11) 2982-4383 c/ Ferraz

RASPAGEM 
DE TACOS
3483-6016

99780-6926
%


