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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

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.

97747-1827 AVISO DE EXTRAVIO de diplo
ma de bacharel em Economia 
pela PUCSP, ano de conclusão 
1984, e de carteira de identida
de profissional de economista 
de Reynaldo Pincette Filho.

1. Na última quarta-feira (17), 
a empresa Orthopride, rede de 
franquias da área de ortodon-
tia estética, rompeu o contra-
to de patrocínio com o Santos 
após a contratação do atacan-
te Robinho, 36 anos, um con-
trato de cinco meses. A empre-
sa tinha acordo até fevereiro 
de 2021 para exibir sua marca 
dentro dos números da camisa 
do Santos. De acordo com o di-
retor de operações da empresa 
Richard Adam, a decisão de rom-
per o contrato é em respeito às 
mulheres que consomem os pro-
dutos e que eles foram pegos de 
surpresa com a contratação do 
Robinho. Em novembro de 2017, 
uma corte em Milão, na Itália, o 
condenou a nove anos de prisão 
pelo crime de estupro de uma 
mulher, com outros cinco ho-
mens. Trata-se de uma decisão 
em primeira instância, a qual 
cabe recursos. O jogador está re-
correndo, não é uma condenação 
definitiva, porém, Robinho está 
livre para jogar.


2. O São Paulo foi até o Castelão 
enfrentar o Fortaleza pelas 
Oitavas de Final da Copa do 
Brasil. O primeiro tempo foi dis-
putado e com ótimas chances 
para os dois lados. Aos cinco mi-
nutos de jogo o atacante David 
abriu o placar para o Fortaleza, 
aos 15 minutos o atacante 
Brenner empatou, aos 20 minu-
tos o lateral Tinga marcou para 
o Fortaleza. O jogo caminhava 
para o intervalo quando aos 43 
minutos o atacante Luciano em-
patou a partida. A segunda eta-
pa continuou na mesma pegada 
que a primeira, aos sete minutos 
o goleiro Felipe Alves fez falta 
em Brenner, o árbitro advertiu o 
goleiro do Fortaleza com cartão 
amarelo, porém, depois de rece-
ber o auxílio do VAR, o árbitro 
decidiu pela expulsão. Mesmo 
com um a menos, o Fortaleza 
continuou no ritmo. Aos 19 mi-
nutos, o meia Gabriel Dias am-
pliou o placar, na sequência 
Yuri Cesar acertou o travessão 
e quase marcou. Aos 42 do se-
gundo tempo o lateral-esquer-
do Carlinhos demorou para ser 
substituído e falou algo que não 

agradou ao árbitro, 
que o expulsou. Aos 
47 minutos Diniz, 
o Técnico do São 
Paulo, recebeu o car-
tão vermelho. Aos 49 
Benner marcou no-
vamente e empatou 
o jogo, aos 54 o São 
Paulo cobrou escan-
teio, a bola bate em 
Juninho e os joga-
dores do São Paulo 
pediram mão, o lan-
ce foi revisado e o 
árbitro não mar-
cou nada. A partida 
foi até aos 58 minu-
tos. No dia 25 de ou-
tubro será o jogo de 
volta para decidir a 
vaga para as quar-
tas de final da Copa do Brasil 
para São Paulo ou Fortaleza, o 
jogo será no Morumbi. Final São 
Paulo 3 x 3 Fortaleza.


3. O Corinthians foi até a Are-
na da Baixada enfrentar o 
Athletico-PR, pela 16ª rodada do 
Campeonato Brasileiro, ambos 
os times evitaram arriscar no co-
meço da partida. Aos três minu-
tos o Timão arriscou e o goleiro 
Jandrei defendeu. Aos oito mi-
nutos o Furacão respondeu com 
Geuvênio. No primeiro tempo o 
Corinthians finalizou mais, po-
rém, teve menos posse de bola. No 
segundo tempo o Furacão voltou 
melhor, e deu um pouco de traba-
lho para o goleiro Walter. Aos 27 
minutos o atacante Kayzer fica 
caído e reclama de uma agressão 
do zagueiro Bruno Méndez. O ár-
bitro consulta o VAR, e dá cartão 
vermelho para Bruno Méndez 
por agressão no rosto de Renato 
Kayzer e, Renato recebe car-
tão amarelo. Mesmo com um a 
menos o Corinthians conseguiu 
marcar o gol da vitória aos 49 mi-
nutos com o atacante Everaldo 
que recebeu a bola em velocidade 
e marcou gol por entre as pernas 
de Jandrei. Final Corinthians 1 x 
0 Athletico-PR.


4. O Palmeiras recebeu o Coritiba 
no Allianz Parque na última 
quarta-feira (14), pela 16ª roda-
da do Campeonato Brasileiro. E 

foi surpreendido aos sete minu-
tos com gol do atacante Robson, 
aos 23 minutos Robson ampliou 
para o Coxa. O Palmeiras dimi-
nuiu o placar com Gabriel Veron, 
final do primeiro tempo o Coxa 
estava melhor no jogo. No se-
gundo tempo o Verdão não con-
seguiu pressionar o Coritiba e 
abriu espaço para o adversá-
rio. Tanto que aos 19 minutos, 
Giovanni Augusto fez o terceiro. 
Aos 27 o VAR entrou em ação, 
e o Palmeiras teve um gol anu-
lado, pois, Gabriel Veron estava 
impedido no lance. O Palmeiras 
só deu trabalho nos minutos fi-
nais do jogo. Final Palmeiras 1 x 
3 Coritiba. 


5. Na última quarta-feira (14), 
o Santos recebeu o Atlético-GO 
na Vila Belmiro pela 16ª roda-
da do Campeonato Brasileiro. O 
time da casa pressionou os visi-
tantes, mas o Atlético-GO deu 
trabalho. O Peixe não conseguia 
chegar ao gol e quando chegava, 
Jean fazia ótimas defesas. No se-
gundo tempo, o Santos até ten-
tou, mas quem chegou ao gol foi 
o Dragão, com o meia Chico que 
acertou o ângulo do gol, e o golei-
ro do Santos João Paulo não al-
cançou. O Peixe tentou o empa-
te, mas não teve sucesso. Santos 
0 x 1 Atlético-GO.


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: Divulgação / Santos FC

Orlando Rollo, presidente do Santos, e Robinho 
no dia do anúncio da volta do atacante ao Santos

“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.

17ª rodada
Campeonato Brasileiro 2020

 Dia Hora Equipes L o c a l

17/10 19h Fluminense x Ceará Maracanã 
17/10 19h Coritiba x Santos Couto Pereira
17/10 19h Atlético-GO x Athletico-PR Olímpico
17/10 21h São Paulo x Grêmio Morumbi 
18/10 16h Corinthians x Flamengo Neo Química Arena
18/10 18h15 Internacional x Vasco Beira-Rio
18/10 20h30 Bragantino x Sport Nabi Abi Chedid
18/10 20h30 Fortaleza x Palmeiras Castelão
19/10 20h Botafogo x Goiás Nilton Santos
19/10 20h Bahia x Atlético-MG Pituaçu

ALUGA-SE APTO
PEGADO FACULDADE
3 dorms c/quarto opcional 

c/ armários, dep. empr., 
salão festas, pisc., gar., Rua 

Voluntários da Pátria, 2.570. 
Tratar com proprietário.
Tel: 4412-4721

97121-3775
97619-2420

PERMUTA TOTAL X CARROS
CONDOMÍNIO FECHADO

(11) 98675-6616Tratar com
proprietário

Sobradão 150 m. úteis,  
3 dts, suíte, sala 2 ambs,  

copa, coz, garagem.  
Base valor: R$ 680 mil

3 Dorms sendo 1 ste, sala, coz, lav., churrasqueira, gar. 2 autos. Lindão. 
Próx. do Metrô. R$ 670 mil. Dir. c/ propr. F: (11) 98965-2089

VENDO SOBRADO TUCURUVI- ÁREA ÚTIL 110m2

Por apto Parada Inglesa, V. Guilherme. A Casa tem 2 dorms ste, gar. p/ 3 carros, c/ grades 
de alumínio, pronto p/ morar, mobiliada. R$ 290 mil. F: 99770-5137 / 2959-2366 Cleide

VENDE-SE OU TROCA-SE CASA CAIçARA

Tr. 3865-4119

SANTANA - LOjA
Alugo loja com 65m2,  

2 banhs, 3 portas de aço, 
à 50m da Rua Vo lun
tários da Pátria, 1.601  

R$ 1.800,00. C/ propr.

SAlA AlugO
PRÓx METRô SANTANA
1 vaga, piso madeira
2 ar condicionado,  

R$ 1.200,00
98772-4677 • 2267-0122

CASA AlugO
ÓTiMO PARA SOlTEiRO

Próx. Julio Buono  
1 dorm, sl, coz, banh, 
lavand - R$ 700,00

98772-4677 • 2267-0122

CASA AlugO
ÓTiMO PARA CASAl 1 filHO

Próx. Julio Buono  
1 dorm, sl, coz, banh, 
lavand - R$ 700,00

98772-4677 • 2267-0122

CASA AlugO
ÓTiMO PARA CASAl

Cons M. Barros  
1 dorm, sl, coz, banh, 
lavand - R$ 750,00

98772-4677 • 2267-0122

CASA AlugO
ÓTiMO PARA CASAl 1 filHO

Cons M. Barros  
1 dorm, sl, coz, banh, 
lavand - R$ 950,00

98772-4677 • 2267-0122

SAlãO COMERCiAl
NOVO 3.500,00
Esquina maravilhosa 

Cons M. Barros, 2 banh, 
piso frio, Pé direito alto
98772-4677 • 2267-0122

SAlA COMERCiAl
NOVA 600,00

Perfeita para home office 
Cons. M. Barros, banh,  

coz, piso frio, teto dry hall
98772-4677 • 2267-0122
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MAPA DA RIQUEZA de Aline 
Schulz (Editora Luz da Serra), 
Por que você quer enrique-
cer? Quer ter estabilidade e 

segurança no trabalho? Ou ain-
da um salário melhor? Gostaria 
de arcar com as suas despesas 
sem se preocupar? Não conse-
gue ser feliz, pois está sempre 
devendo para o banco? Neste li-
vro você vai entender por que a 
sua vida financeira ainda não 
deslanchou, e o que pode fa-
zer para reverter essa situação. 
Com a ajuda da Astrologia, você 
saberá em quais pontos preci-
sa focar para aumentar as suas 
chances de ganhar dinheiro. De 
maneira simples, descomplica-
da e objetiva, Aline Schulz reve-
la quais são as profissões e áreas 
de atuação indicadas para o seu 
caso. Com um método fácil de 
aplicar, a autora mostra como 
você pode obter segurança ma-
terial, realizar seus sonhos, aju-
dar pessoas e promover grandes 
aprendizados em sua vida por 
meio da riqueza.

Balancetes, editais,  
empregos, negócios,  

veículos e outros. 

A Gazeta da Zona Norte,  
um jornal com 57 anos  

de tradição na  
Zona Norte. 

Distribuição gratuita. 

www.gazetazn.com.br

Anuncie

Verificação de balanças no 
fabricante no Parque Novo Mundo

O Ipem-SP (Instituto de Pe-
sos e Medidas do Estado de São 
Paulo realizou a verificação inicial 
de duas balanças rodoviárias no 
fabricante, na empresa Confiança 
no Parque Novo Mundo, bairro 
da Zona Norte da capital.

As balanças rodoviárias são 
equipamentos utilizados por 
empresas de diversos segmen-
tos para medir de forma ade-
quada o peso de grandes cargas, 
e na determinação da massa 
para o cálculo de pedágio, tari-
fa, imposto, remuneração, sub-
sídio, taxa ou um tipo similar de 
pagamento.

De acordo com a regulamen-
tação do Inmetro, todas as ba-
lanças utilizadas para transa-
ções comerciais devem cumprir 

determinadas exigências. Esses 
requisitos garantem que nenhu-
ma das partes envolvidas tenha 
prejuízo na compra ou venda de 
um produto medido pelo peso.

A verificação metrológica 
das balanças é feita anualmente 
pelas equipes do Ipem-SP para 
verificação de diversos pontos 
como: nivelamento, a superfície 
na qual a balança está instalada 
deve ser plana e resistente; pre-
sença do selo de verificação e de 
placa de identificação com infor-
mações sobre o fabricante, mo-
delo, carga máxima e mínima, 
entre outros.

A ação foi realizada pela 
equipe de fiscalização da regio-
nal do instituto na Zona Norte 
da capital.

Foto: Divulgação

Verificação em balanças rodoviárias

Estreia da semana

É Doce! | Die Heinzels - Rückkehr 
der Heinzelmännchen - (Alemanha 
- Animação) - Os gnomos cons-
truíram uma habitação subterrâ-
nea secreta, longe dos humanos 
e proibidos de ter qualquer conta-
to com pessoas. As regras são rí-
gidas para tudo, e a principal meta 
como gnomo é descobrir sua vo-
cação, um ofício. Hevi é uma exce-
ção. Ela não consegue identificar 
seu lugar no mundo dos gnomos 
e causa a maior confusão em um 
dos maiores eventos de sua colô-
nia. Determinada a descobrir sua 
vocação e provar que ela é digna 
de ser gnomo, ela e dois amigos 
vão para o mundo humano, para 
achar um tutor. Nessa aventura eles 
conhecem Theo, e o mundo mara-
vilhoso da confeitaria. Classificação 
indicativa Livre, contém violência 
fantasiosa.
Elenco: Jella Haase, Louis Hof-
mann, Leon Seidel
Direção: Ute von Münchow-Pohl
Duração: 78 min
Classificação: Livre

Programação válida até 21/10

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - A Ilha da Fantasia - dub - 14 
anos - sessões: 15h40, 18h40 (sex, 
dom, ter) 

Sala 2 - As Faces do Demônio - dub 
- (16 anos) - sessões: 16h45, 19h45 
(sex, dom, ter) 
 As Faces do Demônio - dub - (16 
anos) - sessões: 17h, 19h45 (qui, 
sáb, seg, qua)

Sala 3 - É Doce - dub - (livre) - ses-
sões: 14h50, 17h (sex, dom, ter)     
 É Doce - dub - (livre) - sessões: 
15h, 17h15 (qui, sáb, seg, qua)  

 Batman: O Cavalheiro das 
Trevas - leg - (12 anos) - sessão: 
19h15 (sex, dom, ter)
 Pantera Negra - leg - (14 anos) - 
sessões: 19h30 (qui,sáb, seg, qua)

Sala 4 - De Volta Para o Futuro - 
dub  - (12 anos) - sessão: 15h45 
(qui, seg)
 Harry Potter e a Pedra Filosofal 
- dub - (livre) - sessão: 18h40 (qui, 
seg)
 Harry Potter e a Pedra Filosofal 
- dub - (livre) - sessão: 18h30 (sáb, 
qua)
 Harry Potter e a Pedra Filosofal - 
leg - (livre) - sessão: 19h (sex, dom, 
ter)
 Minions - dub - (livre) - sessão: 
15h45 
 Minions - dub - (livre) - sessão: 
16h10 
 Fala Sério, Mãe - 10 anos - ses-
são: 16h15 (sex, ter)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - A Ilha da Fantasia - leg XD 
- 14 anos - sessão: 19h45 (todos 
os dias) 
 A Ilha da Fantasia - dub Xd - 14 
anos - sessões: 17h (todos os dias)            

Sala 2 - Matrix - leg - (14 anos) - 
sessão: 18h30 (sex, sáb, ter, qua)   
 Tubarão - leg - (14 anos) - ses-
são: 18h30 (qui, seg)
 Divertidamente - dub - (livre) - 
sessão: 15h40 (sáb, dom, ter)
 E.T. - O Extraterrestre - leg - (li-
vre) - sessão: 15h40 (qui, seg, qua)
 E.T. - O Extraterrestre - leg - (li-
vre) - sessão: 18h30 (dom)

Sala 3 - O Roubo do Século - leg - 
(16 anos) - sessões: 16h20, 19h15 
(todos os dias)

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

Av. Dr. Antônio Maria de Laet, 566 
☎ 3198-0451

Sala 3 - As Faces do Demônio - 
dub - (16 anos) - sessão: 15h40 (to-
dos os dias) 
 Mulher Maravilha - dub - (12 
anos) - sessão: 18h40 (sex, dom, 
ter) 
 Os Vingadores - dub - (12 anos) - 
sessão: 18h40 (qui, sáb, seg, qua)                   

Sala 4 - Os Caça-Fantasmas - leg 
- (12 anos) - sessão: 19h30 (dom)               

 O Exorcista - Versão do Diretor - leg 
- (14 anos) - sessão: 19h20 (sex, ter)  
 Divertidamente - dub - (livre) - 
sessão: 16h40 (qui, sáb, seg)
 Turma da Mônica - Laços - (livre) 
- sessões: 16h40 (sex, ter)  
 E.T. - O Extraterrestre - leg - (li-
vre) - sessão: 16h40 (dom, qua)
 E.T. - O Extraterrestre - leg - (li-
vre) - sessão: 19h30 (sáb)
 Até Que a Sorte Nos Separe - (12 
anos) - sessão: 19h30 (qui, seg, qua)

Sala 5 - As Faces do Demônio - 
dub - (16 anos) - sessão: 19h50 (to-
dos os dias)
 É Doce - dub - (16 anos) - ses-
sões: 15h15, 17h30 (todos os dias)

Sala 6 - A Ilha da Fantasia - leg XD - 
(14 anos) - sessão: 19h (sex, dom, ter)
 A Ilha da Fantasia - dub XD - (14 
anos) - sessões: 16h, 19h (qui, sáb, 
seg, qua)
 A Ilha da Fantasia - dub XD - (14 
anos) - sessão: 16h (sex, dom, ter)

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - É Doce - dub - (16 anos) - ses-
sões: 15h10, 17h20 (todos os dias)
 40 Dias - O Milagre da Vida - dub 
- (16 anos) - sessão: 19h40 (todos 
os dias)

Sala 2 - A Ilha da Fantasia - leg - 
(14 anos) - sessão: 19h20 (sex, ter)
 A Ilha da Fantasia - dub - (14 
anos) - sessões: 16h30, 19h20 (qui, 
sáb, dom, seg, qua)
 A Ilha da Fantasia - dub - (14 
anos) - sessão: 16h30 (sex, ter)

Sala 3 - 40 Dias - O Milagre da Vida 
- dub - (16 anos) - sessões: 15h30, 
18h30 (todos os dias)

Sala 4 - Harry Potter e a Pedra 
Filosofal - leg XD - (livre) - sessão: 
19h (sex, ter)
 Harry Potter e a Pedra Filosofal 
- dub XD - (livre) - sessões: 15h20, 
19h (qui, sáb, dom, seg, qua)
 Harry Potter e a Pedra Filosofal - 
leg - (livre) - sessão: 15h20 (sex, ter)

Sala 5 - Invocação do Mal - dub - 
(14 anos) - sessão: 18h40 (sex, qua)
 Tubarão - dub - (14 anos) - ses-
são: 18h40 (seg)
 Crepúsculo - leg - (12 anos) - 
sessão: 18h40 (ter)
 Divertidamente - dub - (livre) - 
sessão: 15h40 (qui, sáb, ter)

 Minions - dub - (livre) - sessão: 
15h40
 Minions - dub - (livre) - sessão: 
18h10
 Até Que a Sorte Nos Separe - (12 
anos) - sessão: 15h40 (sex)
 Minha Mãe é Uma Peça - (12 
anos) - sessão: 15h40 (seg)
 Minha Mãe é Uma Peça - (12 
anos) - sessão: 18h40 (dom)

Sala 6 - As Faces do Demônio - 
dub - (16 anos) - sessões: 17h, 
19h50 (todos os dias)

Sala 7 - Superman - O Filme -  leg 
- (livre) - sessão: 19h10 (qui, seg)
 De Volta Para o Futuro - dub - 
(12 anos) - sessão: 16h (sex, dom, 
ter)
 E.T. - O Extraterrestre - dub - (li-
vre) - sessão: 16h (qui, sáb, seg, 
qua)
 Mulher Maravilha - dub - (12 
anos) - sessão: 19h10 (sáb, qua)
 Os Vingadores - dub - (12 anos) - 
sessão: 19h10 (sex, dom, ter)   

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas

Rua Cons. M. de Barros, 2.780 
☎ 3246-6600

Sala 2 - É Doce! 2D Dub - (Livre) - 
sessões: 17h, 15h30
 O Roubo do Século 2D - (16 
anos) - sessões: 19h40, 18h15

Sala 3 - A Ilha da Fantasia 2D - (14 
Anos) - sessões: 20h10, 19h45
 A Ilha da Fantasia 2D dub - (14 
anos) - sessões: 16h30, 17h

Sala 4 - Fuga de Pretoria 2D 
Dub - (12 Anos) - sessões: 16h, 
16h30
 As Faces do Demônio 2D Dub - 
(16 Anos) - sessão: 19h15
 A Maldição do Espelho 2D Dub - 
(16 Anos) - sessão: 19h10

Sala 5 - Fest DVPC Harry Potter 
e a Pedra Filosofal 2D Dub - Livre 
- sessão:16h
 40 Dias - O Milagre da Vida 2D 
Dub - (16 Anos) - sessões: 15h, 
20h15, 18h10
Sala 6 - Fest Nolan: Dunkirk 2D 
Dub - (14 Anos) - sessão: 15h30
 Fest Nolan: A Origem 2D - (14 
Anos) - sessão: 18h45
 Fest Nolan: Interestelar 2D Dub - 
(10 Anos) - sessão: 15h00
 Fest Nolan: Batman: O Cavaleiro 
Das Trevas 2D - (12 anos) - sessão: 
18h40


