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SENHORES LEITORES, Atenção antes de contratar um serviço! 
Não é de nossa responsabilidade o conteúdo dos anúncios publicados nem a idoneidade dos anunciantes

O mais eficiente 
veículo de 

divulgação em 
toda região 

norte da capital.
Desde 1963 

ampliando e 
consolidando 

sua liderança na 
Zona Norte.

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

R$ 80 mil. Tratar c/ Agostinho

VENDO TERRENO
EXTREMA - MG

96268-9701/ 96056-5312

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

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

cercado, R$ 150 mil.
97747-1827

CRÉDITO R$ 300 MIL P/ COMPRAR IMÓVEL  
CONSTR./CAPITAL GIRO - (ENTR.) R$ 33 MIL + TRANSF. DIV.

96059-8575 (particular)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO

99886-9162

3 dorms, suíte c/ arms, sala 2 ambs,  
coz. c/ arms, área de serviço, banh. social,  

dep. empr. c/ banheiro, salão de festa,  
aquecimento solar, piscina, 1 vaga coberta,  

R$ 1.600,00 + encargos.

ALUGA-SE EXCELENTE
APTO SANTANA

RUA ALFREDO PUJOL, 266

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.

2 dorms, sl. em L, 1 banh., coz. c/arms, lavanderia, 2 vgs de gar., R$ 1.800,00 o pacote 
c/ cond., não tem imposto nem água, gás de rua tem. Tel: 99985-3067 / 97206-6050

Alugo Apto bem próx. metrô tucuruvi 55m2 

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

Foto: site CBF

Convocados para os amistosos contra a Arábia Saudita e Argentina

1. Nesta sexta-feira (12) de ou-
tubro, às 14h45 no horário de 
Brasília, a Seleção Brasileira de 
Futebol vai encarar a Arábia 
Saudita, no estádio King Saud 
University. A equipe está treinando 
no CT do Tottenham, em Londres, 
e se prepara para os confrontos da 
rodada dupla do Chevrolet Brasil 
Global Tour diante da  Arábia 
Saudita e Argentina. A Seleção en-
frenta a seleção Argentina no dia 
16 de outubro, às 14h45 no horá-
rio de Brasília, no Estádio Th King 
Abdullah Sports Cty. 


2. O ex-técnico da Seleção Bra-
sileira de Futebol, o Dunga, está 
com a moral muito alta no exterior, 
três seleções o sondaram como um 
possível treinador, dessa vez foi a 

Colômbia que tenta sua contrata-
ção, China e Equador já sondaram 
o técnico.  A Colômbia busca um 
substituto para José Pékerman, 
que deixou a seleção em setembro, 
depois de seis anos e duas Copas do 
Mundo comandando a equipe co-
lombiana. Dunga é um dos favori-
tos para assumir o posto.


3. O jogador do Flamengo Lucas 
Paquetá jogará no Milan, da 
Itália, em 2019. O clube italiano 
atravessou o interesse do clube 
francês do Paris Saint-Germain 
e fechou a compra do jogador de 
21 anos por 35 milhões de eu-
ros (R$ 149 mi). O valor é pare-
cido com o que o PSG pretendia 
pagar pelo jogador. O Flamengo 
receberá um valor inferior ao da 

multa estabelecido por Paquetá, 
cerca de 50 milhões de euros (R$ 
213 mi).


4. Na última quarta-feira (10) 
de outubro, a Seleção Brasileira 
feminina de Vôlei enfrentou a 
Holanda e conseguiu uma impor-
tante vitória. A equipe coman-
dada pelo técnico José Roberto 
Guimarães teve um difícil jogo no 
Mundial, porém com muito esfor-
ço saiu com a vitória na competi-
ção. A equipe derrotou a Holanda, 
que estava invicta, em 3 sets a 2, 
parciais 23/25, 25/18, 25/27, 25/19 
e 15/7, e na luta por uma vaga na 
terceira fase do torneio.


Serviço de Utilidade Pública 
- Secr. Municipal de Esportes, 
Lazer e Recreação, Al. Iraé, 
35, V. Clementino, CEP: 04075-
000, Pabx: 5088-6400, e-mail:  
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: 
01010-904, Tel.: 3241-5822.

“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.

29ª rodada

Campeonato Brasileiro 2018

 Dia Hora Equipes L o c a l

13/10 17h Flamengo x Fluminense  Maracanã
13/10 19h Santos x Corinthians Pacaembu
13/10 21h Bahia x Paraná Pitaçu
14/10 11h Chapecoense x Vitória Arena Condá 
14/10 16h Vasco X Cruzeiro São Januário
14/10 16h Palmeiras x Grêmio Pacaembu
14/10 16h Internacional x São Paulo  Beira-Rio
14/10 19h Atlético MG x América MG Independência
14/10 19h Atlético PR x Sport Arena da Baixada 
15/10 20h Ceará x Botafogo Castelão

Almoço a R$ 1,00 no Bom Prato em comemoração 
ao Dia das Crianças, nesta quinta-feira, dia 11/10

A Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Social informa 
que as 54 unidades do restau-
rante popular Bom Prato ofe-
recerão almoço especial, nesta 
quinta-feira, dia 11 de outubro, 
véspera do Dia das Crianças, 
para comemorar a data. 

Pensando nas crianças, 

as unidades do Bom Pra to: 
da Brasilândia, Limão, San-
tana, Tucuruvi e Vila Nova 
Cachoeirinha, estarão com um 
cardápio especial. O almoço cus-
ta R$ 1,00 e começa a ser ser-
vido às 10h30 para o públi-
co prioritário (crianças, idosos 
e pessoas com deficiência) e às 

11 horas para o público em ge-
ral. O programa oferece refeição 
gratuita para crianças de até 
seis anos.

Para saber mais detalhes so-
bre a ação acesse o site: http://
www.desenvolvimentosocial.
sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/ 
documentos/2155.pdf 

Exposição sobre Adoniran Barbosa 
no Metrô Santana, na Linha-1 Azul

Na última quarta-feira a es-
tação Santana da Linha-1 Azul 
recebe até o dia 31 de outubro o 
projeto “Viajando por São Paulo 
com Adoniran Barbosa”. A ex-
posição mostra a relação dele 
com a Zona Norte da cidade de 
São Paulo. 11 imagens foram 
cedidas pelo acervo que leva o 
nome do sambista, e também 
trazem informações sobre a 
vida e a obra de Adoniran. 

A exposição traz imagens de 
Adoniran trabalhando em apre-
sentações e no cinema, em mo-
mentos de lazer, como vendo a 
vista da cidade e jogando sinuca.

Foto: TV Globo/Reprodução

Exposição sobre o sambista no Metrô Santana

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

Programação intensa para o Dia das Crianças 
e o Dia da Leitura na Biblioteca de São Paulo

A Biblioteca de São Paulo 
(BSP), conta com programação 
intensa em 12 de outubro (sexta-
feira), em comemoração ao Dia 
das Crianças e Dia da Leitura. 
As comemorações passam por 
oficinas de criação, ilustração e 
montagem de livro com Carolina 
Drummond, artista plástica e 
designer gráfico, em duas ses-
sões: às 11h e 13h30, respecti-
vamente, para crianças de 5 a 8 
anos e de 9 a 12 anos. E também 
o espetáculo Zoo-ilógico, com a 
Cia. Truks, às 15h, promete di-
vertir e fazer pensar. 

Quem ficar na capital ou es-
tiver visitando a cidade pode 
ainda aproveitar a programa-
ção do final de semana que in-
clui, outras atividades na BSP: 
das 14h30 às 16h30, acontece o 
Sarau com o Grupo de Poetas 
Cantores e Declamadores Inde-
pendentes de São Paulo, sob 
a coordenação de Terezinha 
Rocha, e a Hora do Conto, às 
16h, com o grupo Girasonhos. 

Já no dia 16 de outubro (ter-
ça-feira), na BSP, das 9h30 às 
12h, acontece a Oficina Maker - 
Produção de Livros, com a escri-
tora Vanessa Meriqui (atividade 
indicada para pessoas de 10 a 17 
anos). Também na biblioteca, 
que fica na Zona Norte da capi-
tal paulista, o Clube de Leitura 
traz o livro “O gigante enterra-
do”, de Kazuo Ishiguro, para o 
centro do debate, no dia 18 de 
outubro (quinta-feira), às 15h.

Saiba mais sobre a progra-
mação dos dois espaços, nos pró-
ximos dias, a seguir:

Biblioteca de São Paulo

Dia 12 de outubro (sexta-feira)
11h à 12h30 - Oficina: Este é o 
meu livro! Criação, ilustração e 
montagem. Turma 1 - de 5 a 8 
anos. Vagas preenchidas por or-
dem de chegada. Com Carolina 
Drummond, artista plástica e 
designer gráfico.
13h30 às 15h - Oficina: Este é o 
meu livro! Criação, ilustração e 
montagem. Turma 2 - de 9 a 12 
anos. Vagas preenchidas por or-
dem de chegada. Com Carolina 
Drummond, artista plástica e 
designer gráfico.
15h às 15h50 - Espetáculo Zoo-
ilógico - A peça traz para os pal-
cos uma prática fundamental 

para as crianças: o estímulo à 
criatividade! Com a Cia. Truks. 
Não é necessário fazer inscrição. 

Dia 13 de outubro (sábado)
11 às 11h45 - Lê no Ninho - 
Programa permanente. Estímu-
lo de iniciação à leitura para 
crianças entre 6 meses e 4 anos, 
realizado junto a pais e respon-
sáveis. Com equipe BSP.
11 às 13h - Jogos para Todos! - 
Programa permanente. Oficina 
de xadrez. Vagas limitadas, pre-
enchidas por ordem de chegada.
15 às 16h - Compartilhando Sa-
beres: Yoga - Recomenda-se que 
os praticantes ingiram apenas 
alimentos leves antes da aula e 
usem roupas confortáveis. Com 
Amanda Velloso. Vagas preen-
chidas por ordem de chegada.

Dia 14 de outubro (domingo) 
11h30 às 16h - Domingo no Par-
que - Programa permanente.
11h30 às 12h15 - Sessões do 
programa Lê no Ninho, com 
equipe BSP.
12h15 às 16h - Espaço de leitura 
para toda a família com sessões 
de contação de histórias com a 
Cia. Malas Portam.
Local: Parque da Juventude. Em 
caso de chuva, a atividade será 
realizada dentro da Biblioteca.
14h30 às 16h30 - Sarau na BSP 
- Programa permanente. Li-
teratura, canto e poesia, com 
o Grupo de Poetas Cantores e 
Declamadores Independentes 
de São Paulo. Coordenação de 
Terezinha Rocha. Não é neces-
sário fazer inscrição.
16h - Hora do Conto - Programa 
permanente. O circo chegou. 
Com o Grupo Girasonhos.

Dia 16 de outubro (terça-feira)
9h30 às 12h - Oficina Maker - 
Produção de Livros - A partir 
das etapas da produção editorial 
e um bate-papo sobre o univer-
so da literatura, a oficina pre-
tende estimular o participante 
a confeccionar seu próprio livro, 
com a autora Vanessa Meriqui. 
Indicado para pessoas de 10 a 17 
anos. Vagas preenchidas por or-
dem de chegada.
15 às 16h - Jogos Sensoriais - 
Programa permanente. Diver-
tida experiência lúdica que 
es timula as habilidades senso-
riais e a memória, com jogos e 

brincadeiras para pessoas com 
e sem deficiência. Com equipe 
BSP.

Dia 17 de outubro (quarta-feira)
10h - Pontos MIS - Exibição 
do longa Cinema, Aspirinas e 
Urubus (dir. Marcelo Gomes, 
Brasil, 2005, 1h39, aventura/ 
drama, 14 anos).
15h - Brincando e Aprendendo - 
Programa permanente. Qual é a 
música? Com equipe BSP. A par-
tir de 7 anos. Vagas preenchidas 
por ordem de chegada.

Dia 18 de outubro (quinta-feira)
12h30 às 13h30 - Luau BSP - 
Programa permanente. O pro-
grama apresenta aos jovens te-
mas relacionados à música, 
literatura e poesia e oferece es-
paço para apresentações artís-
ticas. A partir de 13 anos. Com 
equipe BSP. 
15 às 16h - Pintando o 7 - 
Programa permanente. Marca-
dor de páginas feito com fita de 
cetim (em referência ao Dia da 
Leitura). Com equipe BSP. A 
partir de 6 anos. Vagas preen-
chidas por ordem de chegada.
15 às 17h - Clube de Leitura - 
Programa permanente. O gi-
gante enterrado, de Kazuo Ishi-
guro. Com equipe BSP. Não é 
necessário fazer inscrição.

Dia 19 de outubro (sexta-feira)
15h - Hora do Conto - Programa 
permanente. O fantasma de Can-
terville, de Oscar Wilde. Com 
equipe BSP. Não é necessário fa-
zer inscrição.
15h30 - Pontos MIS - Exibição 
do longa O mundo dos pequeni-
nos (dir. Hiromasa Yonebayashi, 
Japão, 2010, 1h34, animação/ 
aventura, livre). Não é necessá-
rio fazer inscrição.
16h30 às 17h - Leitura ao Pé 
do Ouvido - Programa perma-
nente. Rita Lee: uma autobio-
grafia, de Rita Lee (em referên-
cia ao Dia da Música Popular 
Brasileira). Com equipe BSP.

Para conferir a programação 
completa acesse: https://bsp.org.br/

A Biblioteca de São Paulo 
está localizada no Parque da 
Juventude na Avenida Cruzeiro 
do Sul, 2.630, Santana (ao lado 
da Estação Carandiru do Metrô) 
- Tel.: (11) 2089 0800.

Fotos: Divulgação

A peça aguça o estímulo à criatividade da criança O circo chegou, com o Grupo Girasonhos

APTO 147m2 - R. VOL. DA PÁTRIA
Próx. Hosp. S. Camilo, R$ 990 mil, ótima sala 

3 amb, dep. e wc de empr, á. serv. grande, 
coz, dorm. c/ closet e ótimo wc c/ hidro trian-
gular, sl. fest, sl. ginás, salão c/ churr, 3 vgs

Creci: 68943 - Cel: 11 99718-1116

SALA COMERCIAL R$ 1.550,00
R. Voluntários da Pátria, 2.525 - sala 

10º andar, próx. Metrô Santana, 
42mts, 2 wc, ar condicionado, per-
sianas, carpete, 1 vg. Creci: 68943

Cel: 11 99718-1116

EDIFÍCIO K1 - SALAS COMERCIAIS
De 50m2 cada uma, 1003 e 1004 
para locação. 2wc cada sala.  

Cond 500 e IPTU 198,00. Aluguel  
R$ 3.500,00 cada uma mede 9,65 de 

profundidade 4,70 largura= 50mts. 
R. Conselheiro Saraiva, 207 - Santa-
na CEP 02037-020 SP. CRECI 68943
Cel: 11 99718-1116


