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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
97118-3103SENHORES LEITORES

Atenção antes de 
negociar ou contratar 
um serviço! Não é de 
nossa responsabili-
dade o conteúdo dos 
anúncios publicados 

nem a idoneidade dos 
anunciantes

1. Federação Paulista de Futebol 
divulga tabela e regulamento do 
Paulistão Feminino 2020. O atual 
campeão, o Corinthians estreia em 
São José dos Campos, enquanto o 
São Paulo, vice em 2019, recebe o 
estreante Red Bull Bragantino, o 
Nacional PS9 enfrenta o Santos. 
Datas e horários definitivos das 
partidas serão divulgados em bre-
ve. Confira a tabela da 1ª Rodada, 
dias 17 e 18 de outubro:

São Paulo x Red Bull Bragantino
Realidade Jovem x Taboão da Serra

Ferroviária x Palmeiras
Santos x Nacional

São José x Corinthians
Taubaté x Juventus


2. O sorteio dos confrontos 
das oitavas de final da Copa do 
Brasil ocorreu na última quin-
ta-feira (1º) de outubro. Os jogos 
serão disputados nas semanas de 
28 de outubro e 4 de novembro. 
Confira os duelos:

Santos x Ceará
Juventude x Grêmio

Botafogo x Cuiabá (MT)
Fortaleza x São Paulo
Flamengo x Athletico

Atlético-GO x Internacional
Palmeiras x Bragantino

Corinthians x América-MG


3. O Corinthians recebeu o Atlé-
tico-GO, na Arena Corin thians, 
em jogo atrasado da primeira ro-
dada do Brasileirão, a partida não 
aconteceu em agosto, no início da 
competição, pois o Corinthians 
estava na final do Campeonato 
Paulista. Ambas as equipes cria-
ram boas chances de marcar, o 
Atlético-GO começou melhor e 
teve mais posse de bola (48% x 

52%), e finalizou mais que os 
donos da casa (12 x 17). No 
segundo tempo Corinthians 
voltou melhor e conseguiu 
equilibrar a partida. Aos 9 
minutos, Jô quase abriu o pla-
car. O Atlético-GO respondeu 
aos 24, num vacilo da marca-
ção adversária e encontrou 
Nicolas livre pelo lado esquer-
do. A bola passou por Cássio, 
porém Danilo Avelar salvou 
em cima da linha. O Timão 
melhorou, mas novamente 
passou em branco e não con-
seguiu vencer em Itaquera. 
Os dois times tiveram chan-
ces claras, entretanto, a noite 
era dos goleiros, Corinthians e 
Atlético-GO empataram sem gols.


4. O Palmeiras recebeu o Bolívar 
no Allianz Parque, pela Taça Li-
bertadores da América, e come-
çou a partida indo pra cima e aos 
dois minutos abriu o placar com 
o atacante Willian. O Verdão 
continuou atacando, porém, o 
Bolívar respondeu aos 14 minu-
tos quase empatando o jogo. No 
segundo tempo o time Alviverde 
continuou no ritmo do primeiro 
tempo e aos dois minutos, o ata-
cante Wesley recebeu na grande 
área, ajeitou e bateu colocado, e 
ampliou o placar. Aos 13 minu-
tos o lateral Matías Viña marcou 
o terceiro do Verdão. Logo de-
pois Viña deu belíssima assistên-
cia para o meia Raphael Veiga fa-
zer o quarto gol. Aos 18 minutos 
o atacante Rony, marcou seu pri-
meiro gol, ele está no clube desde 
o começo do ano. Depois do quin-
to gol, o Palmeiras diminuiu o 
ritmo. O Bolívar tentou marcar 
o gol de honra em contra-ataque 
e em um chute de fora da área. 

Mas a noite era do Palmeiras. 
Final Palmeiras 5 x 0 Bolívar. 


5. Na última quarta-feira (30) 
de setembro, o São Paulo foi até 
Avellaneda, na Argentina para 
enfrentar o River Plate. Os donos 
da casa tiveram facilidade e, aos 
10 minutos o meia Julian Álvarez 
abriu o placar. O Tricolor tentou 
reagir e empatou aos 25 minutos 
com o zagueiro Diego Costa de-
pois da cobrança de escanteio de 
Reinaldo. Aos 36, Julian Álvarez 
ampliou o placar. No segundo 
tempo, a partida pareceu arrasta-
da num ritmo lento, o São Paulo 
não conseguiu subir o ritmo e ape-
nas seguiu o andamento que o 
River Plate deu ao jogo, no final do 
jogo o São Paulo esboçou uma rea-
ção, mas não conseguiu reagir, por 
isso, agora o São Paulo está eli-
minado da Taça Libertadores da 
América. O São Paulo encerra a 
participação na Libertadores 2020 
enfrentando no dia 20 de outubro, 
o também eliminado Binacional, 
às 21h30, no Morumbi.


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.

Foto: Cesar Greco

Willian comemora o gol que marcou 
com seus companheiros de equipe

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

VENDO CASA CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002

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/.

LAR ANJO GABRIEL - abertu-
ra da matrícula escolar da escola de 
Educação Infantil Lar Anjo Gabriel 
para o ano 2021, as matrículas es-
tarão vigentes até 14/11/2020, das 
9h30 até às 11h30 e das 13h30 às 
15 horas, de segunda a sexta-feira, 
na escola. Os pais deverão ligar para 
(11) 2979-3348, marcando um horá-
rio para a retirada e posterior entre-
ga de documentos. Estaremos rece-
bendo os pais e/ou responsáveis, de 
crianças de 4 a 5 anos para infor-
mações e retirada 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) 96255-7401 e 
a Rafaela (11) 98759-3648 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 pes-
soal. Levar a Inteligência Emocional 
para mulheres de forma acessível é 
contribuir com universo de mulhe-
res. Quem tiver interesse nesse pro-
jeto pode mandar mensagem no nú-
mero: (11) 96945-4972 - 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) 96945-4972 
- Géssica Santos.

AQUECENDO COM AMOR - 
surgiu logo que começou o isola-
mento social, e os integrantes do 
projeto moram no bairro Jardim 
Cachoeira e iniciaram ações com en-
trega de marmita para moradores 

em situação de rua. No começo 
eram 40 marmitex, agora é um to-
tal de 160. Aos domingos são 60 
marmitas, água e roupas, as se-
gundas-feiras, 100 marmitas, água, 
pão e cobertores. O nome do proje-
to é “Aquecendo com Amor”, as en-
tregas geralmente acontecem próxi-
mo à estação de Metrô do Tietê, na 
Zona Norte de São Paulo. O projeto 
está recebendo doações de alimentos 
não-perecíveis, produtos de higiene 
e limpeza - Para mais informações: 
(11) 99219-8928 - 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) 99292-2982 e ou 
Responsáveis - ONG Bonequeiras do 
ABC Sônia (11) 98169-7473 Márcia 
(11) 99934-9465 - 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) 99292-2982.

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.

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 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 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 hi-
giene pessoal e roupas. As doações 
são recebidas todas as quartas-fei-
ras, das 8 às 14 hORAS nos seguin-
tes endereços: Avenida Mazzei, nº 
772 e Rua Manual Gaia, nº 204 - 
Vila Mazzei. Telefone para mais in-
formações: (11) 2204-7342.

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: 
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.

INSTITUTO RESGATANDO 
VIDAS - está recebendo doações 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 equi-
pamento de proteção individual, 
como: luvas cirúrgicas tamanho mé-
dio, máscaras, aventais, capinhas 
plásticas de chuva, 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.santacasasp.org.br/portal/site 
. Alguns fornecedores no Mercado 
Livre fazem entrega rápida. 

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.

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

VENDO APTO 
SANTANA

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

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

COMUNICO o extravio 
do diploma da Faculdade 
de Economia e Adminis-
tração da Universidade 
de São Paulo concluído 
em 07/05/1977 de Ber-
nardete Alves Guima-
rães RG 3895557 8.

Sem nenhum uso, no Cemitério Parque dos Pinheiros. Valor: R$3.500,00 à vista. Taxa de trans-
ferência pelo comprador. Contatos c/ Márcia (11-96845-9911) ou Adriana (11- 99828-0909)

Vende-Se uM JAzigo STAndART CoM 3 gAVeTAS ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento 
de JILMAR DE BRITO NASCI-
MENTO, portador da CTPS.:65484 
- SERIE 113-SP., em nosso escritó-
rio ou estabelecimento no prazo 
de 3 dias úteis. O seu não compa-
recimento caracterizará o Aban-
dono de Emprego, conforme o 
artigo 482, letra “I” da CLT.

São Paulo, 2 de outubro de 2020 
Empresa: Linercon Construção e Incorporação- LTDA

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento 
de DONIZETE CRUZ DOS SAN-
TOS, portador da CTPS.:2344431- 
SERIE 00002-MG, 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, 2 de outubro de 2020 
Empresa: Linercon Construção e Incorporação- LTDA

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento 
de JOSÉ CIRILO DE JESUS DORO-
TEIA, portador da CTPS.:025959- 
SERIE 00357-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, 2 de outubro de 2020 
Empresa: Linercon Construção e Incorporação- LTDA

Parque Vila Guilherme-Trote aguarda 
obras de readequação já anunciadas

De acordo com Rubens Lo-
pes, frequentador do local, essas 
estruturas poderiam ser bem 
organizadas e aproveita das para 
atividades que já acontecem 
como as sessões de Fisioterapia, 
realizada através de profissio-
nais voluntários. “Em ques-
tão estrutural tem a casa que 
é tombada e infelizmente está 
em ruínas. Esse espaço poderia 
sim, ser muito bem aproveita-
do. No bloco central, onde tem 
uma atividade muito legal de 
Fisioterapia aos domingos, tam-
bém necessita de uma melhor 
adaptação”. 

Segundo Lopes, o parque 
também precisa ter mais atra-
tivos para as crianças. “A par-
te aberta onde o pessoal faz ca-
minhada, não tem nada para 
as crianças”, destaca. Lopes re-
conhece que o parque tem um 
playground bem cuidado em ou-
tro espaço, mas pequeno, insu-
ficiente para todas as crianças 
que frequentam o local. Outra 
observação importante é a gran-
de área do Parque do Trote com 
poucas árvores. “Acredito que 
poderíamos ter um maior inves-
timento em arborização”. A ilu-
minação também é outro aspec-
to apontado, frequentemente 
pelos usuários.

Lopes comenta da necessi-
dade de reforma dos banheiros, 
que está contemplada no paco-
te de obras anunciadas, mas que 
também depende da colabora-
ção dos usuários para sua pre-
servação e dos recursos da ges-
tão do parque. 

Apesar de parte dessas de-
mandas estarem contempladas 
no pacote de obras recentemen-
te anunciadas, moradores do 
bairro aguardam o início efeti-
vo dos trabalhos, assim como a 

reabertura desses espaços aos 
finais de semana. “No momen-
to, como o parque não abre no 
fim de semana, não consigo ir, 
o que é péssimo”, comenta o 
usuário.

Fotos: AGZN

Usuário destaca a necessidade de maior investimento 
em arborização no Parque do Trote

Edificações antigas não foram contempladas no atual pacote de obras

Eventos na Cidade de São Paulo podem 
ser realizados com algumas restrições

Na quinta-feira (24) de se-
tembro, a Prefeitura do Mu-
nicípio de São Paulo, aprovou 
o protocolo final que regula as 
diretrizes para a retomada das 
atividades do Setor de Eventos 
com público de até 600 pessoas 
na capital paulista, sem a neces-
sidade de autorização especial. 
Para eventos com público supe-
rior a 600 pessoas deve ser re-
querida autorização especial, 
permanecendo proibidos even-
tos com mais de 2 mil pessoas.

A retomada do setor inicia-
rá com a autorização para rea-
lização de eventos corporativos 
e acadêmicos, o que beneficia-
rá palestras, convenções, semi-
nários, workshops, lançamen-
tos de produtos, treinamentos 
corporativos, feiras de negócios, 
feiras de artesanato, gastronô-
micas e similares, ficando a rea-
lização de festas, ainda, vedada.

A data em que ocorrerá a 
autorização para a retomada, 

ainda não foi definida e depen-
derá da cidade de São Paulo en-
trar na Fase Verde do plano de 
flexibilização estadual. A es-
timativa da PMSP é que isso 
aconteça em 9 de outubro e que 
o decreto assinado pelo Prefeito 
Bruno Covas seja publicado em 
13 de outubro.

O protocolo para que o setor 
possa se preparar para a reto-
mada, já foi definido com a cola-
boração de cinco secretarias. As 
principais normas para eventos 
com até 600 pessoas são:

•Submeter todos os ambientes 
do estabelecimento a um intenso 
processo de desinfecção prévia;
•Submeter todos os funcionários, 
diariamente, à triagem rápida;
•Sugerir ao público a chegada 
com uma hora de antecedência;
•Reduzir a ocupação do local 
para 60% de sua capacidade 
máxima;
•Se houver revista, só poderá ser 

feita por detectores de metais;
•Estimular a distância de 1,5 
metro entre os participantes, 
inclusive, realizando marcações 
no piso nos locais onde são for-
madas filas, como nos balcões 
de atendimento, caixas de paga-
mento e sanitários;
•Se houver mesas, não poderão 
comportar mais do que 6 pesso-
as e deverão preservar um dis-
tanciamento mínimo de um 
metro entre cadeiras de mesas 
diferentes;
•Todos os clientes deverão sujei-
tar-se a medição de temperatura;
•Restringir o uso do elevador a 
pessoas com deficiência ou difi-
culdade de locomoção;
•Instalar barreira de proteção 
acrílica nos caixas, balcões de 
atendimento, credenciamento, 
pontos de informação, recepções 
e similares;
•Organizar e comunicar que a 
saída do público será escalona-
da, evitando aglomerações.

“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.

13ª rodada
Campeonato Brasileiro 2020

 Dia Hora Equipes L o c a l

3/10 17h Grêmio x Internacional Arena do Grêmio
3/10 19h Palmeiras x Ceará Allianz Parque 
3/10 21h Bragantino x Corinthians Nabi Abi Chedid               
4/10 11h Botafogo x Fluminense Engenhão 
4/10 16h Flamengo x Athletico-PR Maracanã
4/10 16h Coritiba x São Paulo Couto Pereira 
4/10 18h15 Bahia x Sport Pitaçu
4/10 18h15 Fortaleza x Atlético-GO Castelão 
4/10 18h15 Goiás x Santos Serrinha 
4/10 20h30 Atlético-MG x Vasco Mineirão 

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

ventiladores e ar condicionado

EXECuTAMOS SERVIÇOS

98440-9818    (12) 99244-4020


