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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

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

VENDO CASA CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002

INSTITUTO JÔ CLEMENTE - 
antiga Apae de São Paulo, promove-
rá entre os dias 1º e 3 de dezembro, 
das 9 às 17 horas, seu tradicional 
bazar especial de Natal, com arti-
gos produzidos por voluntários da 
Organização. Serão disponibilizadas 
peças como: toalhas de mesa, toa-
lhas de lavabo, jogos de banho, jogos 
americanos, panos de prato, enfei-
tes de Natal, necessaires, bolsas, bi-
juterias, porta-óculos, artigos para 
bebê, almofadas, caixas de madeira 
decoradas, panos de chão, aventais, 
dentre outros artigos de artesana-
to. Este ano, em razão da pandemia 
do novo Coronavírus, o Instituto Jô 
Clemente adotará medidas para res-
tringir o número de pessoas no lo-
cal e evitar aglomerações. Haverá, 
por exemplo, vendas pelo WhatsApp 
para retirada com horário marca-
do na sede da Instituição, na Rua 
Loefgren, 2.109, Vila Clementino, 
em São Paulo. Os interessados po-
derão entrar em contato pelo núme-
ro 11 99167-4559 e solicitar imagens 
dos produtos, assim como fazer as 
encomendas, definir a forma de pa-
gamento e marcar o horário de reti-
rada. Será possível também agendar 
um horário para ir ao bazar para fa-
zer as compras pessoalmente.

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA - informa que não está rea-
lizando reuniões presenciais com a 
comunidade desde março de 2020, de-
vido aos riscos inerentes à Covid-19. 
Porém, seu presidente Vicente 
D’Errico Netto e sua diretoria conti-
nuam a disposição de demandas que 
se façam necessárias, tanto junto as 
Polícias Civil e Militar, como em rela-
ção as demais autoridade regionais. 
Para entrar em contato basta acessar 
http://www.ssp.sp.gov.br/conseg/ ou li-
gar para a coordenadoria dos Consegs 
pelo tel: (11) 3291-6869/ 6598.

PROJETO DUNAMIS - projeto 
oferece curso de Teologia a pessoas 
de baixa renda. Fé, religião, razão, 
ética, história, escrituras, filosofias. 
Estas disciplinas fazem parte da gra-
de curricular dos cursos de Teologia. 
A formação, de Nível Superior, per-
mite que o profissional trabalhe 
junto às comunidades, espaços reli-
giosos e acadêmicos, professando e 

pondo em prática a sua fé. E reali-
zar esta formação é o desejo de mui-
tos evangélicos no Brasil. Mais in-
formações sobre o Projeto Dunamis 
e sobre esta nova formação teológica 
estão disponíveis no site http://ead-
biblico.com.br/.

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 pessoal. 
Levar a Inteligência Emocional para 
mulheres de forma acessível é con-
tribuir com universo de mulheres. 
Quem tiver interesse nesse projeto 
pode mandar mensagem no núme-
ro: (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 
entrega de marmita para morado-
res em situação de Rua. No come-
ço eram 40 marmitex, agora é um 
total de 160. Aos domingos são 60 
marmitas, água e roupas, as segun-
das-feiras, 100 marmitas, água, pão 
e cobertores. O nome do projeto é 
“Aquecendo com Amor”, as entre-
gas geralmente acontecem próximo 
à estação do Metrô  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 colocado 
um ponto fixo por conta da pandemia. 
Plumante (fibra siliconada) urgen-
te, Tecido de algodão (tricilone), Lãs, 
Linhas Agulhas, Alfinetes, Fitas (prin-
cipalmente número zero), Bordado in-
glês, Rendas, Passamanarias. Con-
tatos: Vice-diretora Vanda Rosa/
Es co la Eunice Terezinha (11) 99292-
2982 e ou Responsáveis - ONG Bone-
queiras do ABC Sônia (11) 98169-7473 
Márcia (11) 99934-9465 - Precisamos 
urgente 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.

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

1. A Associação Uruguaia de 
Futebol informou que o atacante 
Luis Suárez testou positivo para 
Covid-19. Suárez segue com caso 
positivo de Coronavírus, ele reali-
zou um segundo teste, enquanto 
esteve com a seleção do Uruguai 
nas eliminatórias da Copa do 
Mundo. Luis Suárez fica fora do 
clássico entre Atletico e Barça 
pelo Campeonato Espanhol, nes-
te sábado (21). Anteriormente, 
Suárez, Rodrigo Muñoz, Matías 
Viña e um membro do staff já ti-
nham contraído o vírus. Ao todo, 
cinco jogadores e seis integrantes 
da delegação uruguaia foram in-
fectados. O estado de saúde não 
foi informado pela AUF.


2. Na última segunda-feira (16), 
foi realizado um julgamento vir-
tual, o Superior Tribunal de Jus-
tiça Desportiva (STJD) do Vôlei 
absolveu a atleta Carol Solberg 
na 2ª e última instância, por ter 
gritado “Fora, Bolsonaro” duran-
te entrevista ao vivo na primei-
ra etapa do Circuito Brasileiro de 
Vôlei de Praia. O Pleno optou por 
rever a decisão do dia 13 de ou-
tubro, por 5 votos a 4, quando a 
1ª Comissão Disciplinar do STJD 
converteu multa em advertência 
à atleta.


3. Na última quarta-feira (18), 
o Palmeiras foi até o Castelão 
(CE), enfrentar o Ceará pe-
las quartas de final da Copa 
do Brasil 2020. O Verdão tinha 
três gols de vantagem e esta-
va jogando num ritmo tranqui-
lo. O Ceará tentava pressionar, 
mas não surtiu muito efeito. 
Aos 25 minutos o meia Raphael 
Veiga invade a área e é derruba-
do por Charles, que recebe car-
tão amarelo, pênalti marcado e 
convertido aos 27 minutos pelo 
próprio meia. E, no último con-
tra-ataque do Verdão no primei-
ro tempo, Raphael Veiga rece-
beu cruzamento de Lucas Lima 

e, de letra, faz o segundo dele, o 
Verdão abriu mais dois gols de 
vantagem. No segundo tempo o 
Ceará pressionou mais e marcou 
duas vezes aos 11 minutos com o 
meia Vina e aos 16 com o zaguei-
ro Tiago Pagnussat. Houve um 
pênalti cavado por Vina (e não 
marcado pela arbitragem) foi a 
última tentativa do Ceará. Aos 
39 o atacante Leandro Carvalho 
reclamou no banco, chamou a 
arbitragem de “safada” e acabou 
expulso do jogo. O Palmeiras vai 
às semifinais da Copa do Brasil 
enfrentar o América-MG. 


4. O São Paulo recebeu o Fla-
mengo no Morumbi pelo jogo 
de volta das quartas de final da 
Copa do Brasil 2020. No primei-
ro tempo o Flamengo teve mais 
posse de bola, porém, o São Paulo 
controlou o resultado. O Tricolor 
não se expôs e apostou nos con-
tra-ataques. No segundo tempo, 
o time Alvinegro tentou abrir o 
placar, mas foi o Tricolor quem 
marcou com Luciano, que des-
viou com a perna esquerda e 
marcou, a arbitragem anulou o 
gol, mas após análise do VAR, o 

lance foi validado. Aos 10 minu-
tos Luciano marca novamente, 
após cruzamento de Reinaldo, 
o atacante cabeceia tirando de 
Diego Alves e ampliando o pla-
car. Aos 17 minutos, o árbitro 
marca toque de mão de Brenner 
após cabeceio de Willian Arão. 
O meia Vitinho cobra pênalti e 
manda a bola muito longe do gol. 
Aos 39 minutos o atacante Pablo 
ampliou o placar e fechou a con-
ta, marcando o terceiro do time 
paulista. O São Paulo venceu o 
Flamengo pela terceira vez em 18 
dias e está na semifinal da Copa 
do Brasil. O técnico Rogério Ceni 
foi eliminado pela segunda vez na 
competição, o Tricolor Paulista já 
tinha despachado o Fortaleza nas 
oitavas de final, quando Ceni ain-
da era técnico. O São Paulo en-
frentará o Grêmio na semifinal 
da Copa do Brasil. A vaga na de-
cisão será definida em confrontos 
que, praticamente fecham o ca-
lendário em 2020 nos dias 23 e 30 
de dezembro.


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

Luciano comemorando um dos gols marcado na vitória do São Paulo

“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.

22ª rodada
Campeonato Brasileiro 2020

 Dia Hora Equipes L o c a l

20/11 20h Bragantino x Bahia Nabi Abi Chedid
21/11 19h Flamengo x Coritiba Maracanã
21/11 19h Athletico-PR x Santos Arena da Baixada
21/11 21h Goiás x Palmeiras Serrinha
22/11 16h São Paulo x Vasco Morumbi 
22/11 16h Ceará x Atlético-MG Castelão 
22/11 18h15 Botafogo x Fortaleza Nilton Santos
22/11 18h15  Internacional x Fluminense Beira-Rio
22/11 20h30 Corinthians x Grêmio Neo Química Arena
23/11 20h Sport x Atlético-GO Ilha do Retiro 

3 Dorms (1 ste), sacada, lazer 
total, 2 vagas. R$ 400 mil. 
Aceito Financ. Creci 65292

APTO ÁguA FRIA

Tel: 99904-2131
96350-6263

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 4 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

O presidente do Centro Espírita Napoleão Laureano - CE-
NAL, nas atribuições que lhe conferem os estatutos no 
seu artigo 29, letra “e”, convoca todos os associados efeti-
vos, para a reunião da Assembleia Geral Ordinária, a ser 
realizada em nossa sede social, Rua Dona Elfrida, 225 - 
Chora Menino, no dia 18 de Dezembro de 2020, às 20:00 
horas em 1ª Convocação e às 20:30 horas com qualquer 
número, para deliberarem a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA

1- Prece de Abertura; 
2- Escolha do Presidente e Secretário da Assembleia; 
3- Eleição e posse da nova Diretoria e do Conselho Fiscal; 
4- Palavra livre; 
5- Encerramento e Prece Final.

Solicitamos a todos os associados efetivos o compare-
cimento à reunião, prestigiando-nos com sua atenção.

Moacir Moda Júnior - Presidente 
Heloisa Baboza Paglione - 1ª Secretária

São Paulo, 20 de novembro de 2020

CENTRO ESPÍRITA NAPOLEÃO LAUREANO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SENHORES LEITORES 
Atenção antes de contratar um serviço!

Não é de nossa responsabilidade o conteúdo dos anúncios 
publicados nem a idoneidade dos anunciantes

Covas e Boulos seguem para o segundo 
turno e discutem suas propostas

A eleição para a Prefeitura 
de São Paulo segue em 2º tur-
no entre os dois primeiros co-
locados, Bruno Covas (PSDB) e 
Guilherme Boulos (PSOL). Com 
idades aproximadas, respectiva-
mente 40 e 38 anos, os dois can-
didatos a prefeitura paulistana 
representam diferentes tendên-
cias políticas. Confira o perfil de 
cada um:

Bruno Covas (PSDB)

Nascido em Santos, Bruno 
Covas tem 40 anos e tenta a re-
eleição. Neto do ex-governador 
de São Paulo Mário Covas, foi 
eleito em 2016 na chapa de João 
Doria (PSDB) e, assumiu o car-
go em 2018, quando Doria con-
correu ao Governo de São Paulo. 
É formado em Direito pela USP 
e em Economia pela PUC, foi de-
putado federal (2014 a 2016), 

secretário do Meio Ambiente da 
gestão Alckmin (2011 a 2014) e 
deputado estadual (2006 a 2011).

Suas principais propostas 
incluem: zerar a fila de creches, 
criar novas unidades de saúde 
(UPAs e UBSs), criar o maior 
programa de moradias popu-
lares na cidade, criar um siste-
ma de transporte público por 
barcos e avançar no plano de 
privatizações. O vice na chapa 
de Covas é o vereador Ricardo 
Nunes (MDB).

Guilherme Boulos (PSOL)

Guilherme Boulos é paulis-
tano, tem 38 anos e é coorde-
nador nacional do Movimento 
dos Trabalhadores Sem-Teto 
(MTST) e membro da direção do 
movimento “Frente Povo Sem 
Medo”. Filósofo, professor, ati-
vista e psicanalista, formou-se 

em filosofia pela USP e especia-
lizou-se em Psicologia Clínica 
pela PUC. Também é mestre 
em Psiquiatria pela USP. Em 
2018, concorreu à Presidência da 
República pelo PSOL e teve 617 
mil votos, ou 0,58% do total de 
válidos.

Suas propostas para um 
eventual mandato como prefei-
to de São Paulo, incluem a cria-
ção de um programa de distri-
buição de renda para pessoas 
em vulnerabilidade social, aber-
tura de concursos para médi-
cos, com o objetivo de aumentar 
a capacidade de atendimento 
para a população, construção de 
moradias populares e uso social 
de imóveis abandonados, além 
da regularização de comercian-
tes ambulantes. A vice na chapa 
de Boulos é a deputada federal 
e ex-prefeita de São Paulo Luiza 
Erundina (PSOL).

Eleições 2020

RASPAGEM 
DE TACOS

3942-3939 
99735-1517

O melhor acabamento da ZN

Cate estará fechado no feriado do dia 20 de novembro
As 25 unidades do Cate - 

Centro de Apoio ao Trabalho 
e Empreendedorismo da Pre-
feitura de São Paulo não abrirão 
nesta sexta-feira, 20 de novem-
bro, em decorrência do ponto 
facultativo na capital pelo Dia 
Nacional da Consciência Negra. 
Na segunda-feira (23), as ativi-
dades do equipamento voltarão 
a funcionar normalmente, das 10 
às 16 horas.

Os postos do Cate reali-
zam a habilitação do seguro-de-
semprego e formalização para 
o MEI - Micro empreendedor 
Individual. O atendimento 
deve ser agendado pela Central 
156 ou pelo portal do servi-
ço. No local, as medidas pre-
ventivas para evitar o contágio 
pelo Coronavírus são seguidas 
como: distanciamento social, 
fornecimento de álcool em gel 
e de máscaras, caso o cidadão 

não esteja portando o equipa-
mento de segurança.

O seguro-desemprego tam-
bém pode ser resolvido pelo 
portal do governo federal www.
gov.br/pt-br/servicos/solicitar
-o-seguro-desemprego ou pela 
Carteira Digital, disponível em 
aplicativos para smartphones.

Como agendar

Os serviços da central 156 
da Prefeitura de São Paulo rea-
lizam o agendamento via telefo-
ne, ou pela internet no portal ht-
tps://sp156.prefeitura.sp.gov.br. 
Durante o atendimento é possí-
vel escolher a unidade mais pró-
xima de casa. O serviço funciona 
todos os dias da semana, 24 ho-
ras. Nas unidades do Cate, será 
verificado se a pessoa está agen-
dada e se os documentos estão 
corretos.

Zona Norte

•Cate Pirituba - Av. Dr. Felipe 
Pinel, 12;
•Cate Perus - Rua Ylídio Fi-
gueiredo, 349;
•Cate Jaraguá - Estrada de 
Taipas, 990;
•Cate Santana - Av. Tucuruvi, 808;
•Cate Brasilândia - Av. João 
Marcelino Branco, 95;
•Cate Jaçanã - Rua Luis Sta-
matis, 300.

Vagas de emprego 

www.prefe i tura .sp .gov.br /
desenvolvimento

Canais de atendimento 
para o empreendedor

•Telefone: (11) 4210-2668
•WhatsApp: (11) 99708-5130, (11) 
99449-1311 e (11) 9 4284-6067
•atendimento@adesampa.com.br

Morre o ator Jonas Mello
O ator Jonas Mello (83), foi en-

contrado morto em seu apartamen-
to, no bairro de Santana, na última 
quarta-feira (18). Mello morava so-
zinho e chegou a telefonar para um 
familiar relatando que se sentia mal, 
porém quando este chegou ao apar-
tamento, o ator já estava morto. 

Seu trabalho mais recente na te-
levisão foi na novela Flor do Caribe, 
em exibição no momento, na qual 
interpretou o capanga Arruga. 
Mello atuou na novela A Cabana do 
Pai Tomás em 1969 e, em 1975 foi 
protagonista de Meu Rico Português 
da TV Tupi. Atuou também em 
Baila Comigo (1981), Dona Beija 
(1986), Barriga de Aluguel (1990), 
A Escrava Isaura (2004) e Salve 
Jorge (2012), entre outros papéis. 

No cinema, o ator compôs o elen-
co de O Cangaceiro (1997) e Lula, O 
Filho do Brasil (2010). Atuou ainda 
como dublador e narrador. 

Foto: Divulgação

Ator Jonas Mello foi encontrado morto 
em seu apartamento

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

Anuncie


