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VENDO CASA
CArAguATATuBA
Massaguaçú, na ave-
nida do Hotel Costa 

Norte, c/ documenta-
ção ok. r$ 380 mil

Tratar: 3064-6002

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

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA - informa que não está re-
alizando reuniões presenciais com 
a comunidade desde março de 
2020, devido aos riscos inerentes 
à Covid1-9. Porém, seu presiden-
te Vicente D’Errico Netto e sua di-
retoria continuam à disposição de 
demandas que se façam necessá-
rias, tanto junto as Polícias Civil e 
Militar, como em relação as demais 
autoridades regionais. Para entrar 
em contato basta acessar http://
www.ssp.sp.gov.br/conseg/ ou ligar 
para a coordenadoria dos Consegs 
pelo tel: (11) 3291-6869/ 6598.

PROJETO DUNAMIS - projeto 
oferece curso de Teologia a pesso-
as de baixa renda. Fé, religião, ra-
zão, ética, história, escrituras, filo-
sofias. 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 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) 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 - sur-
giu logo que começou o isolamento 
social, e os integrantes do projeto 
moram no bairro Jardim Cachoeira 
e iniciaram ações com entrega de 
marmita para moradores em situa-
ção de rua. No começo eram 40 mar-
mitex, agora é um total de 160. Aos 
domingos são 60 marmitas, água 
e roupas, as segundas-feiras, 100 
marmitas, água, pão e cobertores. 
O nome do projeto é “Aquecendo 
com Amor”, as entregas geralmen-
te acontecem próximo à estação do 
Metrô  Tietê, na Zona Norte de São 
Paulo. O projeto está recebendo do-
ações 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-perecíveis, 

produtos de higiene e limpeza - Para 
mais informações: (11) 99219-8928 - 
Luana Mila.

AMIGOS QUE SE UNIRAM 
PARA AJUDAR OS NECESSI-
TADOS - para saber como doar li-
gue: 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 12horas. 
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 seguintes 
endereços: Avenida Mazzei, nº 772 
e Rua Manual Gaia, nº 204 - Vila 
Mazzei. Telefone para mais infor-
mações: (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.

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

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

Anuncie

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

1. O GP da Turquia aconte-
ce neste final de semana, no 
Circuito de Istambul. O 1º trei-
no livre acontece na sexta-feira 
(13) de novembro, às 5 horas, o 
2º treino acontece também na 
sexta-feira, às 9 horas, o tercei-
ro treino será no sábado (14) de 
novembro, às 6 horas e, às 9 ho-
ras, será o treino classificatório. 
Para no domingo (15), aconte-
cer a corrida às 7h10. 


2. No último domingo (8), o pi-
loto Matheus Barbosa, de 23 
anos, morreu, após um gra-
ve acidente no Autódromo de 
Interlagos SP, durante a quin-
ta etapa do SuperBike Brasil, a 
principal categoria de motove-
locidade do País. Matheus per-
deu o controle da moto na cur-
va da Junção e bateu no muro 
a toda a velocidade. Ele chegou 
a ser atendido pela equipe mé-
dica na pista, mas não resistiu. 
O acidente levou à interrupção 
imediata da prova.


3. Na última segunda-feira (9), o 
piloto Tunico Maciel, de 26 anos, 
morreu após um acidente no 
Rally dos Sertões. Tunico estava 
internado desde sábado (7/11), 
em São Luís (MA), em decorrên-
cia de um acidente sofrido du-
rante a disputa. Infelizmente o 
piloto não resistiu aos ferimen-
tos. Ele estava na equipe Honda 
Racing desde 2015, na qual con-
quistou dois títulos: Sertões e o 
recente bicampeonato brasileiro 
de Rally Cross Country.


4. O Santos FC passa por sur-
to do Coronavírus nesta sema-
na, além do técnico Cuca, diag-
nosticado com Covid-19, outros 
10 jogadores do elenco testaram 

positivo, além dos auxiliares 
Cuquinha e Eudes Pedro e do 
preparador de goleiros Arzul.  


5. Na última quarta-feira (11), 
o Palmeiras recebeu o Ceará no 
Allianz Parque pelas quartas de 
final da Copa do Brasil, e mar-
cou três gols num curto interva-
lo de tempo e abriu boa vanta-
gem no jogo de ida das quartas 
de final. Aos 34 minutos do pri-
meiro tempo Gustavo Scarpa 
abriu o placar, aos 37 Raphael 
Veiga, e aos 39, Gabriel Veron 
ampliou. O Ceará tentou rea-
gir, mas não causou muito efei-
to, para seguir na competição 
precisará vencer por quatro gols 
de diferença em casa, para vi-
rar o confronto e se classificar. 
O Palmeiras pode até perder 
por dois gols que se classifica. O 
Verdão venceu o Ceará por 3 a 0.


6. O São Paulo foi até o Maracanã 
para enfrentar o Flamengo pelo 

jogo de ida da quartas de final 
da Copa do Brasil. O jogo teve 
a estreia do ex-jogador são pau-
lino e ídolo Rogério Ceni, como 
técnico do Flamengo. O jogo foi 
disputado no primeiro tempo e 
os gols foram marcados no se-
gundo tempo. Brenner abriu 
o placar no primeiro minuto 
do segundo tempo, e no minu-
to seguinte o Gabigol empatou, 
e aos 42 minutos, o goleiro do 
Flamengo, Hugo Souza, tentou 
driblar o atacante Brenner, que 
com um toque enfiou a bola en-
tre as pernas do goleiro Rubro-
Negro e ampliou o placar. Com 
a vitória, o São Paulo só precisa 
do empate para o jogo de volta, 
no Morumbi, na próxima quar-
ta-feira (18). O Flamengo preci-
sa vencer por dois gols de dife-
rença para avançar.

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: Miguel Schincariol / saopaulofc.net

Brenner é o nome do jogo entre SPFC X Flamengo 
pela quartas de final da Copa do Brasil

“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.

21ª rodada
Campeonato Brasileiro 2020

 Dia Hora Equipes L o c a l

14/11 16h30 Santos x Internacional Vila Belmiro
14/11 16h30 Sport x Vasco Ilha do Retiro     
14/11 17h Goiás x Athletico-PR Serrinha
14/11 19h Corinthians x Atlético-MG Neo Química Arena
14/11 19h Grêmio x Ceará Arena do Grêmio
14/11 19h Fortaleza x São Paulo Castelão 
14/11 21h30 Flamengo x Atlético-GO Maracanã
14/11 21h30 Palmeiras x Fluminense Allianz Parque
16/11 18h Coritiba x Bahia Couto Pereira 
16/11 20h  Botafogo x Bragantino Nilton Santos

LUIS CARLOS VENANCIO, presidente do Conselho Delibera-
tivo do LAUSANNE PAULISTA FUTEBOL CLUBE, no exercício 
de suas funções e atribuições com fundamento nos artigos 
12º, 13º, 14º, 15º e 16º do Estatuto Social do Clube, no regi-
mento interno do processo Eleitoral, convoca todos os asso-
ciados em condições de participação, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 22 de novem-
bro de 2020, das 09h00min às 12h00min respectivamente em 
primeira e segunda convocação, em sua sede social, situada 
a Rua Maria Bandini Savoy, 172, a fim de deliberarem e exer-
cerem o direito ao sufrágio, regido por aqueles ordenamentos 
em conformidade, com a seguinte ordem do dia:

A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA de 19/04/2020, foi adiada 
em cumprimento às determinações do Ministério da Saúde e 
da OMS no sentido de evitar aglomerações devido à quaren-
tena instituída pelo estado de calamidade pública, causado 
pela pandemia do cononavírus (COVID-19), evitando causar 
aglomerações em nossa sede social.

1) Leitura e aprovação da ata de reunião anterior;

2) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Órgão Adminis-
trativo, mandato de 01/12/2020 à 30/04/2022;

3) Eleição do Presidente e membros efetivos e suplentes do 
Conselho Deliberativo;

4) Em seguida conforme art. 36 alínea B e art. 42 eleição do 
Presidente e membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal.

Somente será aceito o registro de chapa completa em con-
formidade com os artigos 28º, parágrafo 1º e artigo 88º, alí-
nea-A, podendo ser realizado após publicação deste edital e 
até (20) dias antes da eleição, no horário de expediente da 
secretaria do clube, das 09h00min às 17h00min.

São Paulo, 13 de novembro de 2020 
Luis Carlos Venancio - Presidente do Conselho Deliberativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELETIVA

Comunicamos à praça que foi extraviado 
da Empresa Jornalística Zona Norte Ltda,  
2 talões de cheques nº 5541 à 5560, e do 
5561 à 5580, 40 folhas, do Banco Bradesco 
- Agência 91, o banco enviou através do 
correio mas a empresa não recebeu, foram 
usadas 2 folhas, devolvidas por fraude, todos 
sustados em 19/10/2020 e reiterado dia 
9/11/2020, conforme Boletim de Ocorrência 
registrado nº 1703757/2020, dia 10/11/2020.

Empresa Jornalística Zona Norte Ltda

COMUNICADO

VENDE-SE LOJA 
DE PRODUTOS 

NATURAIS

99399-6262

Dentro do Santana Parque 
Shopping, na Zona Norte. 

Interessados falar c/ Moraes.

SENHORES 
LEITORES
Atenção antes  
de contratar  
um serviço!

Não é de nossa 
responsabilidade  
o conteúdo dos  

anúncios  
publicados nem  

a idoneidade  
dos anunciantes

2 dorm. 38m2 e 42m2 - C/ varanda, lazer completo. 
Subsídio de até r$ 29.000 / use seu FgTS. 

Próximo da Unip, supermercado, metrô, etc.

VILA guILHErME
MINHA CASA MINHA VIDA

reserve sua unidade agora. Fale com a 
Corretora PENHA. (11) 97298-4195 Creci 191517

ACEITA PERMUTA  AC. PROPOSTA! FACILITA! Com 3 suítes, uma com 
hidro, vagas para 15 carros, piscina, canil, casa de caseiro, muitas 

plantas, árvores, 3 salas piso granito, acabamento de primeira. 
Documentação 100% em ordem. Aceita financiamento.

MANSÃO NO HORTO FLORESTAL! TIPO CHÁCARA! 
COM 3.800 M² DE TERRENO - 700 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA!

VALOR REAL R$ 2.500.000,00 VENDE-SE POR  
R$ 1.300.000,00! INACREDITÁVEL!!!

CASAFORTE IMÓVEIS. F. 5555-6595 ou 
Cel. 94456-3768 C/ Sr. Armando. CRECI 23.692-J

2 dts., sala, cozinha, wc., 1 vaga. Andar alto.

APTO ÁguA FrIA!!! SuPEr OPOrTuNIDADE
COM 72 M2 ÚTEIS!!! OFErTA r$ 385 MIL!!!

Tr. CASAFOrTE IMÓVEIS. F. 5555-6595 CrECI 23.692-J

Ônibus bate em poste e deixa 
moradores sem energia elétrica

Na última terça-feira (10/11), 
um ônibus colidiu em um pos-
te na Rua Voluntários da Pátria 
em Santana, próximo ao número 
3.600. Não há informações sobre 
feridos graves. Acidentes neste 
trecho são recorrentes. 

A Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET) informou 
que, na quarta-feira (11), por 
volta das 21h30, atendeu a um 
acidente com vítima na Rua 
Voluntários da Pátria altura 
do 3.600, com bloqueio nos dois 
sentidos (em frente ao Hospital 
São Camilo). E, devido à coli-
são de ônibus com poste, a CET 
montou bloqueios e sinalizou o 
local. Enquanto ocorria a tro-
ca do poste e até a liberação to-
tal da via, que se deu por volta 
das 8h30 da última quinta-feira 
(12), a SPTrans desviou e orien-
tou motoristas de ônibus.

A CET informa, ainda, que 
elaborou um projeto de sinaliza-
ção, prevendo o reforço da sina-
lização horizontal no trecho em 

curva, pintando linha de bordo 
junto à sarjeta, de modo a de-
limitar de forma mais clara o 
alinhamento da via, e pintura 
amarela indicando “Não feche o 
cruzamento”, nos cruzamentos 
das ruas Voluntários da Pátria 

com. Dr. Guilherme Cristoffel e 
Dr. Luis Lustosa da Silva.

Essa sinalização comple-
menta a sinalização já existente 
no local. O projeto será implan-
tado conforme cronograma de 
serviços da Companhia.

Foto: AGZN

A equipe da Companhia Telefônica estava fazendo 
os reparos na fiação por volta das 11 horas da manhã

Santana ACSP- Distrital Norte apresenta o fórum 
“Tendências do Varejo e o Novo Normal”

A Associação Comercial de 
São Paulo Distrital Norte pro-
move na próxima quarta-feira 
(18), o fórum “Tendências do 
Varejo e o Novo Normal” com 

a especialista em Marketing, 
Vendas e Marketing Digital 
Caroline Minucci. O evento 
acontece de forma on-line, das 
19 às 21 horas, com inscrições 

gratuitas pelo endereço ele-
trônico: https://www.sympla.
com.br/tendencias-do-varejo-e
-o-novo-normal---forum-pos-n-
rf-2020__1043698


