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Não é de nossa respon-
sabilidade o conteúdo 
dos anúncios publica-
dos nem a idoneidade 

dos anunciantes

SENHORES 
LEITORES
Atenção antes 
de contratar 
um serviço!

ESTAMOS CONTRATANDO
Contado Publicitário, com experiência, para  
trabalhar externo. Ótimas comissões. Enviar

currículo para: comercial.agzn@terra.com.br

SAPATARIA 
SÃO JORGE
Consertos de calçados e bolsas. 
Mudamos p/ R. Alfr. Pujol, 178, 

em frente ao nº antigo. 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

PINTURA EM GERAL
Preço promocional por tempo 

limitado para latéx, grafito, 
massa corrida e textura.

Contato - 9 6218-6742
Reinaldo

OFEREÇO-ME COMO MOTORISTA

F: 96843-0734

Para idosos p/ acompanhamento de consultas médi-
cas, mercado, passeios. Carteira “B”, carro próprio.

MARCENEIRO

Cel: 96257-2761

Fazemos armários, cozinhas e 
reformas em geral. Tr. c/ João

OFEREÇO-ME

F: 2206-1734/ 99479-4341

Como cuidadora de idosos e alguns serviços domés-
ticos. Horário e salário a combinar: ZN. Tr. c/ Celia

O Sr. Romualdo Cesena Sant’Anna presidente do 
Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva 
São Pedro, no uso de suas atribuições CONVO-
CA: Assembleia Geral Extraordinaria dos Asso-
ciados em condição de participação. A Assem-
bleia será realizada em 28/04/2018 as 18 horas 
em primeira convocação. Caso não haja quorum 
sufuciente, fica convocada outra com qualquer 
numero para as 19 horas do mesmo dia. A referi-
da Assembleia Geral Extraordinaria destina-se a 
I – Eleger os novos membros do Conselho De-
liberativo, o seu presidente, secretaros e três 
membros do Conselho Fscal, devido a renuncia 
do Conselho atual. As chapas concorrentes de-
verão ser indicadas até o dia 17/01/2016.

Sociedade Esportiva São Pedro 
São Paulo, 9 de março de 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Admite-se gerente de locação 
(Área Administrativa) 

Com experiência comprovada em confecção de  
contratos, atendimento à clientes, emissão de boletos, 

DIMOB, prestação de contas e gerenciamento de  
equipe. Morar preferencialmente na Zona Norte (SP). 

Enviar currículo para: debora@maxtalimoveis.com.br


