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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!

O mais eficiente 
veículo de 

divulgação em 
toda região 

norte da capital.
Desde 1963 

ampliando e 
consolidando 

sua liderança na 
Zona Norte.CASA

GRANJA VIANA
3 dorms, 900m2, 

R$ 850 mil.
F: 3064-6002

Parque dos Pinheirais
Todo cercado, com luz, 3.000m², 

R$ 80 mil. Tratar c/ Agostinho

VENDO TERRENO
EXTREMA - MG

96268-9701/ 96056-5312

Em cond. fechado, c/ 3 dorms, sala, copa e cozinha, 2 banheiros, 
1 lavabo, área de serviço. Terreno: 1.050m2. Área construída: 

187m2. A 30km de Piracicaba. R$ 550 mil. Direto c/ prop.

CASA NA CIDADE DE SÃO PEDRO

Cel: (11) 99020-3434 c/ Catarina

TERRENO CAMPOS 
DO JORDÃO
1.205m2, 

R$ 180 mil.
F: 3064-6002

ALUGO APTO VAGO

Cel: 99241-0006

Jaçanã, 3 ds, ste, 2 banhs, todo reform. e decorado, 
2 vgs, Jaçanã, R$ 1.200 + cond. só seg. fiança

Anuncie em um jornal que 
faz a diferença. Há 55 anos.

www.gazetazn.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

ESTAMOS CONTRATANDO
Contato Publicitário (Homens)
Com ou sem experiência, para trabalhar 
com vendas externas para jornal. Ótimas 
comissões. Enviar currículo somente por 
e-mail para: gazetazn@gazetazn.com.br

APTO JAÇANÃ
3 dorms, 2 banhs, 1 suíte, todo reforma-
do e decorado, sala 2 amb, coz. c/ arms, 
lavand, 2 vgs de gar, exc. local. Aluguel  

R$ 1.650 c/ cond. Somente seguro fiança
97747-1827

VENDO TERRENO
Atibaia, próximo ao Frango 
Assado, Chácara Estância 
Brasil, 1.000m2, docto ok, 

cercado, R$ 150 mil.
97747-1827

Tr. Tel. 3865-4119

SANTANA
Aluga-se próx. ao metrô, salão 
em sobre-loja de frente c/65 m2 
+ copa + banh.- R. Aviador Gil 
Guilherme, nº 38 cj.01- Alt.nº 
1.601 da Rua Voluntários da 

Pátria- (aluguel R$ 1.000,00)

ALUGO APTO EM SANTANA

Tels: 4412-4721 / 97121-3775 / 94762-7731 Direto c/ propr.

Rua Voluntários da Pátria, 2.570 apto 123- Ao lado do 
Colégio Santana, c/ 3 dorms + 1 opcional, sendo 1 
banh. na suíte, + 2 banhs. Todos os dorms c/ arms 

embs., á. serviço, lazer completo, 1 vaga de garagem. 

VENDE-SE OPORTUNIDADE

Tel: 99899-3134

Alto Santana, sobradão,  
380m2 terreno, R$ 900.000,00

AluGO SObRADO AMPlO 
AV. N. CANTAREIRA

Próx. ao hospital da PM, c/ 2 qtos. gde, 
sala, copa, coz, qtal. c/ churrasq, 2 wcs, 1 
vaga, entrada lateral. Alug. R$ 1.700,00 + 
R$ 25,00 IPTU, ac. depósito. Creci 18.755

Tel: 2258-2305 / 99955-0755

VENDO 1 TORNO MECâNICO

Tel: 2231-4154 Mauro

1,20mts em correia V, furadeira de bancada, 
serra circular, serra fita, média e esmeril.

ELETRICISTA

Tel: 96154-0573

Predial, Comercial, Residencial.
Tr. c/ Juan

APTO. VOL. PÁTRIA

c/ Neusa. Cel: 99904-2131

Todo mobiliado,c/ elev. e sacada, c/ 
gar. R$ 295 mil, ac. financ. CR.65292

ALUGA-SE APTO

F: 99838-9368 / 2950-6426

R. Casa Forte, 46, ap. 52, 3 dorms, 1 vg,  
R$ 1.500 + enc. Dir. c/ prop. Dr. Mário

VENDE-SE OU PERMUTA-SE

F: 2950-6426 / 99838-9368

Apto Santos, 2 ds, c/ dep. por 
casa no Tucuruvi, Dir. c/ prop.

Setembro é mês de licenciar veículos 
com placas terminadas em 7

O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) alerta que os moto
ristas que têm carros com placa 
final sete devem ficar atentos ao 
prazo de licenciamento anual, 
que deve ser realizado, obriga
toriamente neste mês de setem
bro, valor do licenciamento é 
de R$ 87,38 para qualquer tipo 
de veículo. Quem não regulari
zar a documentação até o final 
do mês, pode ter o veículo re
movido ao pátio e receber mul
ta de R$ 293,47, além de sete 
pontos na habilitação, caso con
tinue a rodar com o documento 
em atraso.

Isso porque dirigir veícu
lo sem estar devidamente li
cenciado é infração gravíssi
ma, conforme prevê o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB). Todo 
veículo precisa ser licenciado 
anualmente para poder circu
lar, independentemente do ano 
de fabricação.

Para pagar o licenciamento 

não precisa de boleto, é só in
formar o número do Registro 
Nacional de Veículos Auto mo
tores (Renavam) ao caixa ban
cário ou selecionar essa op
ção nos terminais eletrônicos 
das agências ou na internet 
banking. É preciso quitar pos
síveis débitos de IPVA, segu
ro obrigatório e multas, por 
exemplo. 

Para retirar o documento é 
preciso estar com o comprovan
te de pagamento e um documen
to de identificação em mãos, o 
condutor deve ir à unidade do 
Detran.SP onde o veículo está 
registrado ou em qualquer pos
to Poupatempo para solicitar a 
emissão do documento. Se pre
ferir, pode receber o licencia
mento em casa. Para isso, tem 
que pagar o custo de envio pelos 
Correios, de R$ 11, no momen
to em que pagar a taxa de licen
ciamento. O prazo de postagem 
é de até sete dias úteis após a 
emissão.

Calendário obrigatório  
de licenciamento 2018

Todos os veículos,  
exceto caminhões

 Final de placa Mês obrigatório 
 1 Abril
 2 Maio
 3 Junho
 4 Julho
 5 e 6 Agosto
 7 Setembro
 8 Outubro
 9 Novembro
 0 Dezembro

Veículos registrados  
como caminhão

 1 e 2 Setembro
 3, 4 e 5 Outubro
 6, 7 e 8 Novembro
 9 e 0 Dezembro

Árvore que ficava na altura do nº 403 da Rua Alfredo Pujol

Corte de árvore na Rua Alfredo Pujol
chama a atenção de moradores

O corte total de uma árvo
re bonita e aparentemente sau
dável chamou a atenção de mo
radores da Rua Alfredo Pujol e 
proximidades na última sema
na. Situada em frente ao nú
mero 403, onde há um empre
endimento imobiliário, a árvore 
foi totalmente cortada. “Fiquei 
muito chateada, além de matar 
a árvore desnecessariamente, 
certamente destruíram ninhos 
da nossa fauna urbana, que já 
tem muito pouca opção de ni
dificação na cidade”, relatou a 
moradora do bairro Ingrid, que 
fotografou o corte da árvore.

Como moradora do bair
ro há quase 30 anos, conta que 
sempre gostou de Santana por 
ser um bairro “relativamen
te arborizado”, porém lamenta 
que isso vem mudando a medi
da que novos empreendimen
tos imobiliários vão chegan
do. “A Prefeitura Regional de 
Santana/Tucuruvi deveria sem
pre optar por pedir a readequa
ção dos projetos do que simples
mente sair cortando árvores. 

Precisamos arborizar e não o 
contrário!”, afirma a moradora.

A Subprefeitura Santana/
Tucuruvi informou que a ár
vore foi removida a pedido do 
DEPAVE (Departamento de 
Parques e Áreas Verdes) da 

Secretaria Municipal do Verde 
e Meio Ambiente, processo PA 
20140.005.2277, que autori
za o manejo da árvore decor
rente da construção do edifício, 
com sua compensação ambien
tal pela remoção.

Fotos: Divulgação

Corte total realizado na última semana

1. Na última quartafeira (12) 
de setembro o Palmeiras en
frentou o Cruzeiro no Allianz 
Parque pela Copa do Brasil, e 
perdeu de 1 a 0. O mandante 
do jogo pressionou o visitante 
e fez o goleiro Fábio trabalhar 
aos três minutos do primei
ro tempo, porém no minuto se
guinte, Robinho avançou e fez 
tabela com Thiago Neves que 
tocou para Barcos que dominou 
no peito e tocou na saído do go
leiro Weverton e abriu o placar, 
assim se fez novamente a lei do 
ex. O time Alviverde não sentiu 
o gol, tanto que continuou pres
sionando o time mineiro. O se
gundo tempo teve muita polê
mica, Edilson foi expulso aos 35 
minutos depois de xingar o juiz. 
Houve uma polêmica em rela
ção ao árbitro de vídeo (VAR), 
por causa de uma disputa de 
bola entre o Egídio e Bruno 
Henrique, e também no final 
quando o goleiro do Cruzeiro 
Fábio saiu mal do gol, a bola so
brou para Antônio Carlos, que 
fez o gol. O juiz já havia apita
do, marcando falta no goleiro. 
Jogadores palmeirenses recla
maram e pediram a consulta do 
VAR, mas o árbitro encerrou a 
partida. Cruzeiro e Palmeiras 
voltam a se enfrentar no dia 26 
de setembro.


2. Pela Copa do Brasil, o man
dante Flamengo enfrentou 
o visitante Corinthians e foi 
para cima como já era espera
do. A primeira chance do jogo 
foi do Flamengo, num chu
te de Éverton Ribeiro. O time 

RubroNegro continuou ata
cando o Corinthians, mas o 
time Alvinegro conseguiu por 
duas vezes escapar da marca
ção e em um erro do jogador 
Paquetá, chegou próximo ao 
gol. No segundo tempo a situa
ção se repetiu e o Flamengo 
continuou com a posse de bola, 
mas com muita dificuldade de 
furar a retraça do time paulis
ta. Flamengo e Corinthians em
pataram em 0 a 0 e o próximo 
jogo entre os clubes será dia 26 
de setembro. 


3. Depois de muita discussão 
e disputa política, o estádio do 
Morumbi foi escolhido para ser 
o palco da abertura da Copa 
América 2019, o primeiro jogo 
será no Allianz Parque que re
ceberá outras partidas que es
tão marcadas para ser em São 
Paulo. Além desses estádios, o 
Maracanã (RJ), Mineirão (MG), 
Arena do Grêmio (RS) e Fonte 

Nova (BH) foram escolhidos 
para ser palco da competição. 


4. O GP de Singapura acon
tece nesse final de semana 16 
de setembro, às 9h10, Lewis 
Hamilton da Mercedes está em 
primeiro com 256 pontos, logo 
depois vem Sebastian Vettel da 
Ferrari com 226 pontos, e em 
terceiro lugar Kimi Raikkonen 
também da Ferrari com 164 
pontos. Na disputa entre equi
pes, em primeiro lugar apa
rece a Mercedes com 415 pon
tos, Ferrari com m 390 pontos 
e RBR com 248 pontos. Na sex
tafeira (14) de setembro ha
verá dois treinos livres um às 
5h30 e outro às 9h30, no sába
do (15) de setembro, haverá o 
terceiro treino livre às 7 horas 
da manhã, e às 10 horas o trei
no classificatório. 


Serviço de Utilidade Pública 
 Secr. Municipal de Esportes, 
Lazer e Recreação, Al. Iraé, 
35, V. Clementino, CEP: 04075
000, Pabx: 50886400, email:  
esportes@prefeitura.sp.gov.br, 
Clubes da Cidade, 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: 
01010904, Tel.: 32415822.

Foto: Bruno Haddad / Cruzeiro

Disputa de bola antes do gol de Barcos do Cruzeiro

“Torcida Amiga” 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 2018

 Dia Hora Equipes L o c a l

15/9 16h Ceará x Vitória Castelão
15/9 16h Grêmio x Paraná Arena do Grêmio
15/9 19h Vasco x Flamengo Mané Garrincha
16/9 11h Botafogo x América MG Engenhão  
16/9 16h Cruzeiro x Atlético MG Mineirão
16/9 16h Bahia x Palmeiras Fonte Nova
16/9 16h Santos x São Paulo Vila Belmiro 
16/9 16h Atlético PR x Fluminense Arena da Baixada 
16/9 19h Corinthians x Sport  Arena Corinthians
17/9 20h Chapecoense x Internacional Arena Condá

Vacinação contra a raiva é mantida 
até o final de setembro

A Prefeitura mantém a va
cinação contra a raiva, mesmo 
com o fim da campanha na ca
pital, donos de cães e gatos que 
não puderam vacinar seus ani
mais durante a ação devem 
aproveitar e procurar uma das 
unidades que atenderão até o 
dia 29 de setembro, das 10 às 
16 horas. A vacina também está 
disponível em unidades fixas 
que oferecem a dose o ano todo.

A campanha de vacinação 
contra a raiva para cães e ga
tos na cidade de São Paulo teve 
início em 20 de agosto e termi
nou no último dia 2, contando 

com a atuação de mais de 1.900 
postos espalhados pela cidade. 
Foram vacinados mais de 850 
mil animais, sendo 602.665 cães 
e 252.362 gatos. O objetivo ago
ra é alavancar a cobertura vaci
nal e atingir a meta de 977.095 
animais imunizados. No ano 
de 2017, a campanha vacinou 
930.564 animais, sendo 666.693 
cães e 263.871 gatos.

A vacinação por parte da 
Prefeitura Municipal de São 
Paulo, é gratuita e obrigatória 
para cães e gatos, conforme a Lei 
Municipal nº 13.131/01, e é exe
cutada pela Divisão de Vigilância 

de Zoonoses (DVZ)/Coordenação 
de Vigilância em Saúde (Covisa) 
e Unidades de Vigilância em 
Saúde (UVIS), todos órgãos da 
Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS) de São Paulo. O proprie
tário do animal deve ter atenção 
quanto ao transporte correto: 
no caso, cães na coleira e guia, 
e gatos em caixas de transpor
te apropriadas (ou similar), para 
evitar fugas e/ou acidentes.

A relação completa dos pos
tos, com local e data da vacina
ção, pode ser conferida pelo te
lefone 156 ou pelo site: www.
prefeitura.sp.gov.br/covisa

O Sr. PRESIDENTE do CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DO JARDIM PERI, Sr. Pietro Plona, nos termos dos artigos 14 
e 17 de seu Estatuto Social, pelo presente Edital CONVOCA 
todos os diretores, conselheiros e associados a comparecer 
à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no 
dia 25 de setembro de 2018, no Salão Paroquial da Paró-
quia Nossa Senhora Consolata, Rua Dom Domingos de Silo, 
65 - Jardim São Bento- CEP 02526-000 - São Paulo/SP, em 
primeira chamada, das 19h às 19:30h, com a presença de, 
pelo menos, a metade dos associados(as), e, em segunda 
chamada, das 19:31h às 20h, com qualquer número, para 
apreciação e deliberação sobre as sugestões dos auditores 
independentes, no que se refere ao ajuste contábil da Asso-
ciação. Poderão votar todos os associados quites com suas 
obrigações estatutárias. A deliberação deverá ser tomada 
mediante a maioria dos votos dos presentes à Assembleia, 
conforme disposto no Artigo 14 do Estatuto Social. 

São Paulo, 14 de setembro de 2018 
Pe. Pietro Plona - Presidente

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO JARDIM PERI 
CNPJ nº 43.704.600/0001-43 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ALUGO APTO TREMEMBÉ

Tel: 2978-3165

61m2, s/ elev, s/ gar, 4º and, semi mob. Av. 
Sez. Fagundes, 1.588, R$ 1.250 incluso cond.

APTO PARADA INGLESA

99977-5149 Sandra / 99904-2131 Neusa

Px. metrô, 67m2, todo decorado e moderno c/ sac, 
dep. completa, 1 vaga, R$ 365 mil. Cr. 106.522

APTO PARADA INGLESA

99977-5149 Sandra / 99904-2131 Neusa

2 dorms, 1 suíte, coz. planejada, sac. envi
draçada, 2 vagas, R$ 320 mil. Cr. 106.522

SOBRADO ÁGUA FRIA

99977-5149 Sandra / 99904-2131 Neusa

Próx. Hosp. São Camilo, 2 dorms, 1 ste, 
1 vaga, R$ 350 mil. Cr. 106.522

O Sr. Hélio Ricardo Dias, presidente da COOPERATIVA DE TRABA-
LHO E PRODUÇÃO, COLETA, TRIAGEM E BENEFICIAMENTO DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS - JAÇANÃ -COOPERATIVA SEM FRONTEI-
RAS - CNPJ 06.912.933/0001-31, no uso de suas atribuições que lhe 
confere o art. 38 da Lei 5.764/71, convoca os seus COOPERADOS 
para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRA-
ORDINÁRIA, na Rua GENERAL JERÔNIMO FURTADO, 572 - JD. MO-
DELO - SÃO PAULO/SP CEP:02237-000, no dia 01/10/2018, às 09:00 
horas em sua primeira convocação, necessitando da presença de 2/3 
de seus associados, as 10:00 horas em segunda convocação com a 
presença da metade mais um de seus associados e, às 11:00 horas 
em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 
(dez) associados para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: 
a) Eleição do Conselho de Administração; b) Eleição do Conselho 
Fiscal e Suplentes; c) Outros assuntos de interesse dos cooperados 
associados; 

São Paulo, 14 de setembro de 2018  
Hélio Ricardo Dias de Oliveira (Presidente) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

RASPAGEM DE TACOS
3483-6016/ 99780-6926

Cascolak R$ 29,00 o m2

%

RASPAGEM DE TACOS
3942-3939 / 99735-1517

O melhor acabamento da ZN
%

Consultora para venda de Crédito 
Cartão Consignado por telefone.

Contato 9.9999-0442

Segunda a Sexta das 9 às 17hs. Excelente 
comissão. Necessário abertura de MEI.


