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Não é de nossa 
responsabilidade 
o conteúdo dos 

anúncios publicados 
nem a idoneidade 
dos anunciantes

SENHORES 
LEITORES

Atenção antes  
de contratar  
um serviço!

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
97118-3103ESTAMOS 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

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

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

APTO JARDIM SÃO BENTO
ALUGA-SE - RUA SORÓR ANGÉLICA

 Tel: 2832-5458 João Carlos/ 99886-9162

3 dorms, sala, coz, banh. social, dep.  
empregada, todo reformado, rico em armários 
embutidos, lazer completo, garagem e ampla 

área verde, R$ 1.450,00 + condomínio

O mais eficiente 
veículo de divulgação 

em toda região  
norte da capital.

Desde 1963 
ampliando e 
consolidando  
sua liderança  

na Zona Norte.

Terreno com 840m2 em aclive, belíssima localização, vendo 
ou troco por imóvel de menor valor. R$ 650.000,00.

Tratar prop. Edmundo (11) 99175-5878

VINHEDO NO COND. MARAMBAIA

Realizará bazar de roupas 
usadas no dia 10/11/2018 

das 8 às 15 horas
Alameda Afonso Schmidt, 96
Tel: 99608-3153 / 2976-8402

Igreja São José Operário

ALUGO CASA ÁGUA FRIA

Fs: 98881-8679 / 3481-6829

Qto, sala, coz, banh, lavand,1 vg, 
para casal s/ filho, R$ 980,00.

No bairro Pico Olho d’água, 10.000m2, casa c/ 2 dorms, 
sala, coz, 2 banhs, 1 vaga, com nascente de água 

R$ 300 mil. Aceito permuta. Tr. c/ Daisy - Tel: 99010-8215

VENDO SÍTIO EM MAIRIPORÃ, A 6 KM DA CIDADE

C/ 2 Dorms, sla, coz, wc, gar. p/ 2 carros, 10x28. Zona residencial, a 400 mts 
da praia. R$ 300 mil à combinar. Tels: (013) 3594-8695 / (013)3477-9973  

(013) 3477-6333 / (013)3594-8695 / (013)99663-9481

VENDO CASA VILA CAIÇARA - AV. SÃO ROMERIO, 437

Moradores e entidades regionais 
se reúnem contra a transferência 

da Cracolândia para a ZN 

A última reunião da Associa
ção Amigos do Mirante do Jar
dim São Paulo, em parceria 
com a 125ª Subseção da OAB 
Santana, foi marcada por am
pla presença popular e um claro 
posicionamento contra a trans
ferência das tendas do Atende 
(serviço de assistência a depen
dentes químicos que funcio
nam na região da Cracolândia, 
na Luz) para o terreno próxi
mo a Igreja das Almas, logo 
após a Ponte Cruzeiro do Sul  
Jornalista Ary Silva.

O terreno municipal fica 
próximo à Rodoviária Tietê, 
dois shoppings centers, a es
tação de Metrô Armênia, a Es
colas Técnica Federal, a Escola 
Militar e muitos estabelecimen
tos comerciais. Além de rejei
tar a mudança de endereço des
se atendimento, a comunidade 
cobrou uma política de aju
da aos dependentes químicos,  

mais eficaz para combater o 
problema.

Presente na parte inicial 
do evento, Milton Flávio, Se
cre tário Especial de Relações 
Sociais procurou tranquilizar os 
moradores presentes, garantin
do que nenhuma decisão está to
mada e que a Prefeitura irá ou
vir a demanda popular. Tendo 
se ausentado logo após sua fala, 
permaneceu na reunião seu che
fe de gabinete, José Castro. Em 
sua fala, Castro argumentou 
que as informações divulgadas 
pela imprensa estariam equivo
cadas e que as tendas do Atende 
teriam ficado no referido terre
no por um curto espaço de tem
po e já haviam sido retiradas. 
Segundo ele, ainda não há defi
nições sobre a mudança do aten
dimento aos dependentes quími
cos para este ou outro endereço, 
e se colocou  a disposição da co
munidade para tratar o assunto.

Durante as manifestações 
dos moradores presentes ao 
evento, José Castro se ausentou 
da reunião, o que provocou mui
ta polêmica no local. Porém, a 
reunião teve continuidade com 
diversas manifestações popu
lares, inclusive com a divulga
ção de um abaixoassinado com 
mais de 3 mil assinaturas con
trário à possiblidade de mudan
ça das tendas para a região da 
Ponte Pequena. O evento termi
nou com o compromisso  de uma 
comissão formada por morado
res da região e representantes 
de entidades locais para tratar 
desse assunto junto à Prefeitura 
de São Paulo. A próxima reu
nião da Associação Amigos do 
Mirante do Jardim São Paulo 
está prevista para o próximo 
dia 29/11, a partir das 20 horas, 
no salão de festas do Santuário 
Nossa Senhora da Salete, Rua 
Dr. Zuquim, 1.746, em Santana.

Foto: AGZN

Com ampla presença de moradores e representantes de entidades locais, a reunião da AAMJSP 
marcou posicionamento contrário à mudança de endereço das tendas Atende para a Zona Norte

O CENTRO ESTADUAL DE 
EDU CAÇÃO TECNOLÓGICA 
PAULA SOUZA  Mantém na Zona 
Norte da Capital quatro escolas que 
oferecem cursos técnicos para a po
pulação e, o melhor, totalmente gra
tuitos e, para ingressar basta parti
cipar do vestibulinho que se trata 
de um processo seletivo com ape
nas uma prova. Etec Prof. Horácio 
Augusto da Silveira Rua Alcântara, 
113  Vila Guilherme  Extensão EE 
Afrânio Peixoto Rua Maria Cândida, 
1.936  Vila Guilherme  Extensão 
EE Carmosina Monteiro Vianna 
Rua Antônio Palmieri, 377  Vila 
Medeiros  Extensão EE Cônego 
João Ligabue Rua da Grota, 483  
Tucuruvi  As inscrições devem ser 
feitas pelo site www.vestibulinho 
etec.com.br até o dia 12 de novem
bro, e, em caso de dúvida, podemos 
atendêlos pelos telefones (11) 2905
1125 e 29051128.

CONSEG CASA VERDE SAN-
TA NA  Presidida pelo sr. Vicente 
D’Errico Netto realiza a sua pró
xima reunião no dia 6 de novem
bro, às 20 horas, no Colégio Padre 
Manuel da Nóbrega  conheci
do como Colégio do Matão  Santa 
Prisca, 122. 

CCN - CENTRO CULTURAL DO 
NEGRO  O Instituto João Cândido 
convida para o projeto OMINA dia 
8 de novembro, às 20 horas, na 
Fábrica de Cultura Brasilândia na 
Avenida Gal. Penha Brasil, 2508 na 
Vila Nova Cachoeirinha. 

PARÓQUIA SÃO JOSÉ DO 
MAN DAQUI  Convida para o nos
so bingo, a ser realizado no dia 6/11, 
às 14 horas, na Rua José Pardelli, 
50  Mandaqui  Convite individual 
R$ 15. Para mais informações ligue: 
(11) 29776558 secretaria da paró
quia ou (11) 29761300 Leia.

A PASTORAL DA PROMOÇÃO 
HUMANA DA PARÓQUIA NOS-
SA SENHORA CON SOLATA 
 Fará o tradicional chá de Natal 
seguido de bingo no dia 8 de novem
bro, a partir da 13 horas, o ingres
so custa R$ 60 com direito a con
correr ao sorteio de vários prêmios, 
para mais informações ligue: 2256
5600 ou 999833778  o endereço é: 
Rua Monte Cassino, 665  Jardim 
São Bento.

LAR SANTO ALBERTO  No dia 
10 de novembro (sábado) das 14 às 
18 horas vamos realizar o 1º Chá 
Beneficente com bingo, vendas de 
artesanatos, brincadeiras para as 
crianças e muita solidariedade. Rua 

Professor Dorival Dias Minhoto, 
231, Lausane Paulista/Santana  
para mais informações ligue: (11) 
22361418.

COMO VIVER BEM EM CON-
DOMÍNIO  Em comemoração ao 
dia do síndico, no dia 28/11, às 19 
horas, haverá um encontro sobre 
Como Viver Bem Em Condomínio, 
na Câmara Municipal de São Paulo, 
no Viaduto Jacareí, 100  Salão 
Nobre  8º andar  para mais infor
mações ligue: (11) 33964525.

COLETA DE LIXO  Para otimi
zar a coleta de lixo na região e nos
sos três distritos (Vila Maria/Vila 
Guilherme/Vila Medeiros), a Loga 
unificou períodos e datas. Agora, 
toda coleta será realizada as ter
ças, quintas e sábados, a partir das 
7 horas.

39ª SEMANA ANTIALOCOÓLI-
CA  Zona Norte  Palestras gratui
tas sobre alcoolismo e drogas na fa
mília, de 2 a 8 de dezembro, às 19h30, 
no Hospital Nova Cantareira, que 
fica localizado na Avenida Nova 
Cantareira, 3.050 para mais infor
mações: www.aaesp.org.br

GRUPO AL-ANON PARADA 
INGLESA: Se você sente que sua 
vida foi afetada pela convivência 
com um alcoólico, podemos ajudar. 
Venha conhecer. Reuniões às quin
tasfeiras às 20 horas. Avenida Gal. 
Ataliba Leonel, 3.013  ao lado da 
Igreja Nossa Senhora dos Prazeres 
 Informações: (11 32287425) ou 
pelo site: www.alanon.org.br

GRUPO AL-ANON IMIRIM: Se 
você sente que sua vida foi afetada 
pela convivência com um alcoólico, 
podemos ajudar. Reuniões as terças
feiras às 20 horas. Avenida Imirim, 
1.410. Informações: (11 32287425) 
ou pelo site: www.alanon.org.br.

GRUPO AL-ANON SANTANA: 
Se você sente que sua vida foi afe
tada pela convivência com um alco
ólico, podemos ajudar. Reuniões aos 
sábados às 17 horas. Rua Gabriel 
Piza, 122. Informações: (11 3228
7425) ou pelo site: www.alanon.
org.br

GRUPO JAÇANÃ DE AL-ANON 
- Realiza as terçasfeiras, das 15 
às 17 horas ou aos sábados, das 
18h30 às 20h30. O grupo atende 
na Avenida Guapira, 2.055, Jaçanã 
(Igreja Santa Terezinha). 

GRUPO AL-ANON VILA MA-
RIA: Se você sente que sua vida foi 

afetada pela convivência com um al
coólico, podemos ajudar. Reuniões 
as segundasfeiras às 19h30. Praça 
Nª Srª da Candelária s/nº, entrada 
pelo estacionamento. Informações: 
(11 32287425) ou pelo site: www.
alanon.org.br

CORAL DELUZ  Estamos com va
gas abertas para novos coralistas, in
clusive sempre estamos... Ensaiamos 
todas as 4ªs feiras a partir das 20 ho
ras no Núcleo Espírita Padre Zabeu 
 Localizado Rua Amaral Gama, 113 
 Santana para mais informações li
gue: (11) 29710349.

NEURÓTICOS ANÔNIMOS  Se 
você tem problemas com angústia, 
ansiedade, depressão, ciúme, insô
nia, raiva, pânico, estresse e solidão. 
Procure ajuda, nós podemos te aju
dar. Terça feira às 19 horas e aos do
mingos às 17 horas, estamos loca
lizados na Rua Gabriel Pizza, 122 
 para mais informações ligue: (11) 
32297523 acesse o site: www.neu
roticosanonimos.org.br 

AMIGOS DO FIDALGO  Reali
zam Sarau Artístico toda última 
quintafeira de cada mês, sempre 
das 14 às 16 horas, no auditório 
da Prefeitura Regional Santana/
Tucuruvi (Avenida Tucuruvi, 
808). O próximo encontro aconte
ce 29/11. 

GRUPO ALATEEN JAÇANÃ: 
o Alateen, parte dos Grupos Fami
liares AlAnon, é para jovens de 13 
a 19 anos cujas vidas foram ou es
tão sendo afetadas pelo contato di
reto com um alcoólico. As reuni
ões do Alateen Jaçanã acontecem 
todos os sábados das 17 às 18 ho
ras na Avenida Guapira, 2.055  
Jaçanã (Paróquia Santa Terezinha 
do Jaçanã). Não existem taxas para 
ser membros nem mensalidade, os 
Alateens possuem um único propó
sito, recuperarse do impacto do al
coolismo de um familiar ou amigo 
em suas vidas, se ajudando natural
mente com os problemas que têm 
em comum, compartilhando força 
e esperança, aprendendo a praticar 
os Doze Passos e as Doze Tradições 
do Alateen. Maiores informações 11 
32287425  www.alanon.org.br

AL COÓLICOS ANÔNIMOS 
GRU PO SANTANA  Realiza reu
niões de segunda a sextafeira, das 
19 às 21 horas, aos sábados, das 10 
às 16 horas (reunião feminina), das 
17 às 19 horas, e aos domingos das 9 
às 11 horas. Rua Gabriel Pizza, 122, 
Igreja de Santana. Informações: 
Tel: 33159333 (24h). 

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.

Cerca de 650 cremações de pets são 
realizadas por mês em São Paulo

Um dos momentos mais pre
ocupantes para quem tem um 
pet é a hora de se despedir de seu 
amigo, que fez parte da família 
por diversos anos. Segundo pes
quisa realizada pelo Instituto de 
Geociência da Universidade de 
São Paulo (USP), 60% dos ani
mais domésticos mortos são de
positados em terrenos baldios, 
quintais, jardins ou sítios, en
quanto que 7% deles são colo
cados em sacos de lixo e jogados 
na rua. Apenas 20% dos bichi
nhos são entregues para órgãos 
competentes. Esse tipo de práti
ca pode trazer sérios problemas 
para o meio ambiente, como a 
contaminação dos lençóis freá
ticos e a infestação de insetos e 
roedores.

Nos últimos anos, entretan
to, foi notado um aumento na 
contratação de serviços funerá
rios voltados ao mercado pet. 
Uma modalidade em alta tem 
sido a cremação de pets, com 
contratação de planos que pos
sibilitam ter lembranças do ani
mal. “Estamos há 60 anos no 
mercado funerário, mas nunca 
vimos reações como estas, que 
é pedir uma lembrança do pet, 

seja um pedaço de pelo, um den
te, ou as lembranças persona
lizadas que fazemos por aqui”, 
conta Maria Gabriela Mon dra
ni, sóciaproprietária da Pet 
Pre vidência, empresa que reali
za cremação de animais.

A empresa também entre
ga as cinzas em uma urna ou 
as transforma em um diaman
te (produzido com pelos ou cin
zas) nas cores azul, amarelo ou 
branco, no tamanho de dois mi
límetros. A peça leva sessenta 
dias para ser produzida e cus
ta R$1.500,00. Em alguns ca
sos, como doenças infectuosas, 
até se recomenda que a crema
ção seja realizada, mas Gabriela 
reforça a importância da orien
tação correta. 

“Alguns veterinários ainda 
recomendam a incineração dis
ponibilizada pela Prefeitura, 
achando que é a mesma coisa de 
cremar o corpo, mas não é. Na 
pública, o corpo do pet é incine
rado junto com outros objetos. 
Com a cremação, o tutor rece
be as cinzas e pode até acompa
nhar o processo, que pode ser 
pessoalmente ou via transmis
são de celular”, completa.

A Pet Memorial é outra em
presa que migrou para o setor 
pet, e já possui 18 anos de exis
tência. E é veterana do setor ofe
rece atendimento 24 horas por 
dia e sete dias por semana, com 
transporte do corpo no local do 
óbito até a clínica, atestado de 
cremação, garantia de auten
ticidade do processo, e atendi
mento psicológico ao tutor. A 
empresa realiza 650 cremações 
por mês e diz que o número vem 
aumentando mensalmente. 

Como funcionam 
os serviços

As três empresas trabalham 
com dois tipos de planos: emer
gencial e preventivo. O primei
ro é a contratação do serviço no 
momento do óbito, e o segundo 
pode ser adquirido a qualquer 
momento e pago ao longo de 
doze meses. Os valores variam 
de R$300 a R$1.290, dependen
do da região e porte do animal. 
O tutor também pode escolher 
entre a cremação coletiva ou a 
individual, no caso da coletiva, 
não é possível ter as cinzas do 
pet.

Rua Salete tem ponto de lixo 
viciado revitalizado

Na Rua Salete havia um 
ponto viciado de lixo, em que as 
pessoas colocavam, sofá, móveis 
e outros tipos de lixo na calçada. 
No dia 31 de outubro esse pon
to foi revitalizado, há mudas de 
plantas na parede e uma placa 
de proibido colocar lixo.

O local foi revitalizado pela 
Subprefeitura Santana/Tucu
ruvi e quando procurada a sub
prefeitura disse que fazem ações 
de conscientização da população 
para o descarte irregular de lixo 
em vias, limpezas rotineiramen
te e revitalizações em pontos de 
descarte irregular de entulho e 
lixo. “Infelizmente a população 
continua a jogar lixo e entulho 
no passeio e na via, sabendo que 
o descarte irregular é conside
rado crime ambiental, quem for 
flagrado cometendo essa infra
ção está sujeito a multas de até 
R$ 17,3 mil e apreensão do ve
ículo utilizado para a prática.”, 
disse a Subprefeitura. 

Na Zona Norte há Eco
pontos, que são locais de entrega 

voluntária de pequenos volu
mes de entulho (até 1 m³), gran
des objetos (móveis, poda de 
árvores etc.) e resíduos reciclá
veis. Nos Ecopontos, o munícipe 
poderá dispor o material gratui
tamente em caçambas distintas 
para cada tipo de resíduo.

A região de Santana/Tucu  

ruvi/Mandaqui conta com 2 
(dois) Ecopontos:

Santana  Avenida Zaki Nar
chi, altura do nº 360  em frente 
ao Denarc  Carandiru/Santana
Tucuruvi  Rua Eduardo Vi
cente Nasser, 519  Jardim Leo
nor Mendes de Barros/Tucuruvi

Foto: AGZN

Rua Salete com mudas de plantas colocadas pela Subprefeitura

Santana

AUXILIAR DE
ACABAMENTO GRÁFICO

C/ conhecimento na área enviar 
currículo. Rua Antonio José 
Garcia, 36 - Vila Guilherme

Balancetes, editais, empregos,  
negócios, veículos e outros.  
Distribuição 100% gratuita. 

Anuncie

COTA 
CONTEMPLADA

Crédito Imobiliário  
R$ 400 mil, quero  

R$ 48 mil e passo dívida
Particular (11) 98304-5848


