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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
97118-3103Massaguaçú, 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

1. O GP de Abu Dhabi acon-
tece neste final de semana no 
Circuito de Yas Marina. O 1º 
treino livre acontece na sex-
ta-feira (11) de dezembro, às 
6 horas, o 2º treino acontece 
também na sexta-feira, às 10 
horas, o terceiro treino será no 
sábado (12) de dezembro, às 
7 horas e, às 10 horas, será o 
treino classificatório. Para no 
domingo (13) acontecer a cor-
rida às 10h10. 


2. Na última terça-feira (8), a 
Federação Paulista de Futebol 
(FPF) sorteou os grupos do 
Paulistão 2021. O torneio tem 
início previsto para 28 de feve-
reiro, quatro dias depois do en-
cerramento do Brasileirão. A fi-
nal está marcada para 23 de 
maio. Haverá VAR em todas 
as partidas, incluindo a fase de 
grupos, com os gastos custea-
dos pela FPF. Em 2020, havia 
árbitro de vídeo apenas no ma-
ta-mata. O campeão ficará com 
R$ 5 milhões. O vice leva R$ 1,5 
milhão. Veja como ficaram os 
grupos:

Grupo A

Corinthians
Botafogo

Inter de Limeira
Santo André

Grupo B

São Paulo
São Bento
Ferroviária
Ponte Preta

Grupo C

Palmeiras
Ituano

Novorizontino
Red Bull Bragantino

Grupo D

Santos
São Caetano

Guarani
Mirassol


3. Tiago Camilo é o novo diretor 
do Centro Olímpico, o ex-judoca 
e medalhista nas Olimpíadas de 
Sydney e Pequim será responsá-
vel por dez modalidades de alto 
rendimento no COTP. “Estou 
muito feliz por ter sido nomea-
do. Encaro como um grande de-
safio, pois grandes atletas pas-
saram por aqui. Meu desejo é 
fazer um bom trabalho e auxi-
liar no que puder, trazendo toda 
a experiência de 20 anos de se-
leção”, afirmou. Camilo assume 
o maior centro público de for-
mação de atletas de alto rendi-
mento do país. São dez moda-
lidades que atendem atletas de 
5 a 19 anos. O ex-judoca é um 
grande colecionador de meda-
lhas. Durante a sua carreira, 
acumulou diversas conquistas 
como o título mundial em 2007, 
no Rio de Janeiro, e as meda-
lhas nas Olimpíadas de 2000, 
Sydney, (prata) e 2008, Pequim, 
(bronze).


4. Na última quarta-feira (9), o 
São Paulo recebeu o Botafogo 
no Morumbi pela 18ª roda-
da do Campeonato Brasileiro, 
em jogo atrasado. O Tricolor 
foi em busca da vitória des-
de o primeiro minuto de jogo e 
controlou a partida. Aos nove 
minutos após troca de pas-
ses, o meia Gabriel Sara cru-
za e o atacante Brenner mar-
ca de cabeça. Aos 15 Brenner 
quase fez o segundo. Aos 26, 
Luciano puxou o contra-ataque 
e Brenner marcou novamente. 
O Botafogo estava perdido em 

campo, quando aos 33 minutos 
o zagueiro Marcelo Benevenuto 
deu uma entrada forte no vo-
lante Luan, e acabou sendo ex-
pulso, após a revisão do VAR. 
Aos 44, após chute do meia Igor 
Gomes, a bola bateu no braço 
de Forster e, após revisão do 
VAR, foi marcado pênalti para 
o São Paulo. Aos 47 o lateral 
Reinaldo, ampliou o placar do 
Tricolor. No segundo tempo o 
São Paulo manteve o ritmo me-
nos acelerado, mas dominando 
a partida, levou perigo ao gol de 
Diego Cavalieri. Aos 44 minu-
tos o meia Hernanes arriscou 
de fora da área de pé esquer-
do e mandou no gol: 4 a 0 para 
o São Paulo fechar o placar. O 
São Paulo disparou na lideran-
ça do Campeonato Brasileiro e 
conquistou o título simbólico 
do primeiro turno. O Tricolor 
está agora há 17 jogos sem per-
der na competição nacional e 
segue invicto como mandante. 


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

Brenner comemorando 
o gol marcado 

SENHORES 
 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

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 11 folhas, devolvidas por fraude, to-
dos 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

C/ 2 dts. 2 banheiros, sala p/ 2 ambs, ampla 
cozinha, área de serviço, 1 vaga, salão de 
festas, área jardinada com copa cozinha 
churrasqueira, recepção p/ visitas etc.

APTO STA. TEREZINHA! 
REFORMADO! NOVO! VAgO! 
VENDO Ou TROCO POR CASA DE + VR.

Tr. c/ Sr. Armando cel. 94456-3768.
CASAFORTE IMÓVEIS. Creci 23.692-J

RASPAGEM 
DE TACOS

3942-3939 
99735-1517

O melhor acabamento da ZN

“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.

25ª rodada
Campeonato Brasileiro 2020

 Dia Hora Equipes L o c a l

12/12 17h Bragantino x Fortaleza Nabi Abi Chedid
12/12 17h Athletico-PR x Atlético-MG Arena da Baixada 
12/12 19h Palmeiras x Bahia Allianz Parque
12/12 19h Internacional x Botafogo Beira-Rio
12/12 21h Ceará x Atlético-GO Castelão 
12/12 21h Goiás x Grêmio Serrinha 
13/12 16h Flamengo x Santos Maracanã
13/12 18h15  Corinthians x São Paulo  Neo Química Arena
13/12 20h30  Sport x Coritiba Ilha do Retiro
13/12 20h30 Vasco x Fluminense São Januário 

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA - informa que não está reali-
zando reuniões presenciais com a co-
munidade desde março de 2020, devido 
aos riscos inerentes à Covid-19. Porém, 
seu presidente Vicente D’Errico Netto 
e sua diretoria continuam a disposição 
de demandas que se façam necessárias, 
tanto junto as Polícias Civil e Militar, 
como em relação as demais autorida-
de 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/.

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 entregan-
do roupas, lanches, para moradores em 
situação de rua, e nos contou que está 
precisando de meias. Caso queira aju-
dar a doar, ligue ou mande mensagem: 
(11) 96945-4972 - 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 segundas-feiras, 100 marmitas, 
água, pão e cobertores. O nome do 
projeto é “Aquecendo com Amor”, as 
entregas geralmente acontecem pró-
ximo 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 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/
Escola 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 doações 
de alimentos e produtos de higiene 
pessoal, recentemente ela recebeu um 
pedido de doações de fraldas, tanto 
para criança quanto para adulto, uma 

mãe que é cega dos dois olhos teve 
um filho e está precisando de doa ções. 
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 NECESSI-
TADOS - para saber como doar li-
gue: Vivian (11) 98869-1023 ou 
Ariane (11) 95554-8858. 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
DA PIEDADE / COMUNIDADE 
SAN TA CRUZ - localizada na Ave-
nida Cel. Sezefredo Fagundes, 6.500 
recebe doações todos os dias da sema-
na. Para mais informações: (66) 99680-
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 higiene 
pessoal e roupas. As doações são recebi-
das todas as quartas-feiras, das 8 às 14 
horas nos seguintes endereços: Avenida 
Mazzei, nº 772 e Rua Manual Gaia, nº 
204 - Vila Mazzei. Telefone para mais 
informações: (11) 2204-7342.

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.

ENTRE VINHOS E PAI-
XÕES por R. Otuos (Autor), 
Giovana Peralta (Ilustrador), 
Renato Cascardo (Editor), 
(Editora: R. Otuos). Beatriz é 
uma jovem brasileira que mora 
na Argentina e vê seu sonho de 
estudar na Espanha se tornar 
cada vez mais distante. Diego é 
um charmoso sommelier, dono 

de uma vinícola na Espanha, 
a famosa Miguel García - que 
a mulher que ama está pres-
tes a casar com seu irmão mais 
novo. Quando o destino dos dois 
se cruzam, Diego decide retor-
nar à Espanha para lutar por 
Rosa e faz à Beatriz uma pro-
posta tentadora: ele pagará pelo 
seu tão sonhado mestrado em 
Barcelona, se em troca ela acei-
tar acompanhá-lo na viagem 
como sua esposa, a fim de co-
locar em cheque os sentimen-
tos de sua amada. Nesse rotei-
ro, pleno de Cabernets, Merlots 
e Tempranillos, encontramos 
uma atmosfera repleta de ro-
mances, intrigas, dúvidas e sen-
sualidade. Um amor obsessivo 
em contraste com um amor jo-
vial e inocente, em que vários 
triângulos amorosos se inter-
põem entre tradição e moderni-
dade, encontros e desencontros, 
verdades e incertezas. Um brin-
de ao amor e à vida! Formado: 
e-Book - Preço: R$ 12,90 - 
Link de venda: https://amzn.
to/3lN1LPN

SENHORES LEITORES Atenção antes de negociar! Não é de nossa responsabilidade 
o conteúdo dos anúncios publicados nem a idoneidade dos anunciantes

Risco de queda de árvores é uma das maiores 
preocupações de moradores em São Paulo

O período de chuvas inten-
sas já começou em São Paulo e 
com ele vários transtornos, en-
tre eles o maior risco de que-
das de árvores de grande porte. 
Somente neste ano, foram regis-
tradas a queda de 2.995 árvores 
na cidade, considerando o perío-
do de janeiro a novembro desde 
ano. Em comparação com 2019, 
quando foram registradas a 
queda de 4.978 árvores, o núme-
ro desse tipo de ocorrência dimi-
nuiu. Mas a preocupação ainda 
é grande, tanto para árvores de 
grande porte nas ruas, quanto 
em áreas particulares. 

Um exemplo está na 
Alameda Afonso Schmidt, na al-
tura do número 271. De acor-
do com moradores das proximi-
dades, há anos são solicitadas a 
poda nessa árvore, mas atual-
mente ela está visivelmente oca 
por dentro, atinge a fiação e está 
próxima a um ponto de ônibus. 
“Acreditamos que a poda não 
adianta mais”, afirma a mora-
dora Paula Beatriz Curado. 

De acordo com a Sub pre-
feitura Santana/Tucuruvi, a 
vis toria nesse ponto citado pela 

reportagem foi realizada na últi-
ma quarta-feira (9), sendo cons-
tatada a necessidade de poda. 
Porém, como os galhos atingem 
a fiação elétrica, a Enel será 
acionada para o desligamento 
da rede elétrica e a realização da 
poda. A solução não agradou os 
moradores “Só a poda não resol-
ve, a árvore já atinge a fiação e 
já está levantando o piso da cal-
çada”, afirmou.

Segundo a subprefeitura, 
em junho deste ano foi firmado 
um convênio entre a Secretaria 
Municipal das Subprefeituras 
e a Enel para agilizar esse tipo 
de atendimento. As solicitações 
para manejo de árvores devem 
ser feitas pela Central SP 156, 
ou diretamente nas praças de 
atendimento das subprefeitu-
ras. A execução de intervenções 
em árvores depende da avaliação 
técnica realizada por um enge-
nheiro agrônomo ou biólogo da 
subprefeitura, que indicará se há 
necessidade do que foi solicita-
do pelo munícipe.Mais informa-
ções: https://sp156.prefeitura.
sp.gov.br/portal/servicos/infor-
macao?t=799&servico=1071.

Áreas particulares

A situação é ainda mais 
complicada quando a árvore 
com aparente risco de queda, 
encontra-se em área particu-
lar. Nesses casos, a Secretaria 
Municipal das Subprefeituras 
esclarece que a Lei 17.267/20 
entrou em vigor em janeiro, re-
ferente a podas de árvores em 
áreas particulares na cidade de 
São Paulo. 

De acordo com essa regula-
mentação, o proprietário pode 
contratar um engenheiro agrô-
nomo, florestal ou biólogo para 
avaliar e emitir laudo para o ma-
nejo de árvores em área interna. 

Antes da realização da 
poda, com dez dias de antece-
dência, o responsável pela área 
deve apresentar à subprefei-
tura correspondente um lau-
do técnico elaborado pelo pro-
fissional, fundamentando a 
necessidade do procedimen-
to e responsabilizando-se pela 
sua execução. Mais informa-
ções: https://sp156.prefeitura. 
sp .gov.br /por ta l / serv i cos /
informacao?servico=3620

Fotos: Divulgação

Árvore na Alameda Afonso Schmidt atinge a fiação e 
moradores das proximidades temem a sua queda 

Árvore em área particular preocupa moradores de 
imóveis vizinhos devido ao risco de queda


