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Contate-nos: www.gazetazn.com.br

SENHORES LEITORES: Atenção 
antes de contratar um 

serviço! Não é de nossa 
responsabilidade o 

conteúdo dos anúncios 
publicados nem a idoneidade 

dos anunciantes

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

R$ 80 mil. Tratar c/ Agostinho

VENDO TERRENO
EXTREMA - MG

96268-9701/ 96056-5312TERRENO CAMPOS 
DO JORDÃO
1.205m2, 

R$ 180 mil.
F: 3064-6002

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

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

COTA 
CONTEMPLADA

Crédito Imobiliário  
R$ 400 mil, quero  

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

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

VENDO JAZIGO

Tel: 3258-5144 / 99677-2185

Cemitério H. Florestal, próx. da 
administração, preço a combinar

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento de 
LARISSA ARAUJO SOMEIRO porta-
dora da CTPS 00061661 - Série 00398, 
em nosso escritório na Av. Nova Can-
tareira, 1937 Cj. 5 para assinatura do 
TRCT no prazo de 3 dias úteis. O seu 
não comparecimento caracterizará o 
Abandono de Emprego, conforme o 
artigo 482, letra “I” da CLT.

São Paulo, 7 de dezembro 2018 
SUMAYA NAKANO ME

AluGO cAsA 

Tratar 99732-2459

Dois quartos sala cozinha banheiro. Luz água 
separada Casa em vila. Rua Copacabana.

REUNIÃO CONSEG ÁGUA 
FRIA/MANDAQUI/TREMEMBÉ 
- Na segunda-feira 17 de dezem-
bro, às 20h, haverá reunião Conseg 
Água Fria/Mandaqui/Tremembé - 
Rua Voluntários da Pátria, 3422, 
Santana, São Paulo - SP (Colégio 
CEDOM - Defronte a Caixa D’água/
Sabesp) - com estacionamento.

CONCURSO MISS E MISTER 
3ª IDADE - Na próxima sexta-fei-
ra (7), às 19 horas, a Prefeitura 
Regional Jaçanã/Tremembé reali-
za o 2° Concurso Miss e Mister 3ª 
Idade Jaçanã e Tremembé, no Clube 
Guapira - no Salão de Eventos, na 
Rua José Camargo Aranha, 376. Na 
premiação, além da coroa e faixa de 
miss e mister, os concorrentes ga-
nharão vários brindes, como cestas 
com produtos de beleza, oferecidas 
por Ávigos Perfumaria; bolsas para 
as primeiras colocadas, oferecidas 
por D’Matheus, também vários brin-
des surpresa. Durante o Concurso, 
estão programadas danças e shows. 

ALMOÇO COMUNITÁRIO NA 
PA RÓQUIA NOSSA SENHORA 
DA LUZ - No próximo domingo, (9), 
às 12 horas, acontecerá na Paróquia 
Nossa Senhora da Luz, o seu tradi-
cional almoço comunitário por qui-
lo. Situada na Rua Heloisa Moya, 
59 no bairro de Tucuruvi, próximo 
à estação do Metrô, também é pos-
sível comprar bebidas diversas e 
drinks preparados pela equipe do 
bar, além de sorvetes e deliciosas 
sobremesas. O pagamento pode ser 
feito também com cartão de débito e 
crédito. Para reservas e maiores in-
formações ligue 2949-5997.
 
VACINAÇÃO CONTRA FEBRE 
AMARELA ACONTECERÁ NO 
1º MUTIRÃO DA CIDADANIA E 
ESPIRITUALIDADE - A Paró quia 
Sagrado Coração de Jesus e Família 
Santo Expedito realizará no próximo 
dia 8 de dezembro, sábado, das 10 às 
16horas, o “1º Mutirão da Cidadania 
e Espiritualidade”. Situada na Rua 
Murilo Furtado, 686 - Jaçanã, São 
Paulo/SP, a Paróquia contará com 

mais de trinta profissionais voluntá-
rios das áreas de saúde, com a cam-
panha da Dengue e com vacinação 
no local para Febre Amarela, esté-
tica (beleza) cabeleireiros e barbei-
ros, atendimento com advogados, 
assistente social, juntamente com 
palestra, psicóloga, dentistas e vete-
rinárias. “Não deixe de comparecer, 
pois será um dia voltado para a co-
munidade e seus pets de estimação”. 
Informações: 2934-2420 / contato@
capelasantoexpedito.com.br 

OFICINA GRATUITA DE FO TO -
GRAFIA - No dia 11 de dezembro, 
das 10 às 12 horas, haverá uma oficina 
gratuita que ensina a fotografar com 
o celular, será na Subprefeitura da 
Vila Maria. Com o fotógrafo Ricardo 
Rojas, no auditório da Subprefeitura 
da Vila Maria/Vila Guilherme, uma 
oficina gratuita de Mobgrafia (foto-
grafia com celular). Na Rua General 
Mendes, 111 - Vila Maria Alta.

ASSOCIAÇÃO ESPIRITA ANJO 
GABRIEL  CONVIDA - No dia 9 
de dezembro, das 10 às 17 horas, 
haverá a 77ª exposição de borda-
dos, com praça de alimentação e ba-
zar beneficente, com música ao vivo 
com a banda “No Draft” e apresen-
tação das crianças pela nossa enti-
dade. O Lar está localizado na Rua 
Conselheiro Moreira de Barros, 497.  

PROJETO SÓCIO MUSICAL, 
DOE  VIOLÃO, JOÃO! - Com o 
objetivo de estimular a educação 
musical dos jovens, o Projeto só-
cio musical DOE VIOLÃO, JOÃO! 
Coleta violões quebrados ou velhos 
para doá-los, restaurados, às escolas 
do Ensino Médio que comprovada-
mente, desenvolve atividades e edu-
cação musical. As pessoas interessa-
das em doar os violões quebrados ou 
velhos, as escolas interessadas em 
receber os violões restaurados e as 
cidades interessadas em abraçar a 
causa devem entrar em contato com 
o professor João Florêncio Bastos 
pelo e-mail: joãoflorenciobastos@
gmail.com - Tel: (19) 3368-1758 / 
99865-4060.

PALESTRA PÚBLICA GRATUI-
TA - A Sociedade Brasileira de Eu-
biose convida para a palestra, tema: 
O Papel da Intuição na Composição 
Musical, no dia 15 de dezem-
bro de 2018, às 15 horas, na Rua 
Conselheiro Saraiva, 538 - Próximo 
Metrô Santana.

BAZAR DE NATAL - No dia 15 
de dezembro, das 11 às 17 horas, 
acontece segundo Bazar de Natal 
Marcelinho protetor. Artigos novos 
e seminovos para vendas, sendo que 
todo o dinheiro será revertido para 
ajudar os animais. O bazar será na 
Rua do Oratório, 1130 - Mooca.

ATENÇÃO MENINAS - Avaliação 
técnica para disputa do campeo-
nato paulista primeira divisão de 
campo pela FPF e vários outros 
campeonatos campo/salão. Os tes-
tes serão realizados no campo do 
São Bento que fica localizado na 
Avenida Braz Leme, 1.171 (terças 
e quintas às 14h30) - Levar chu-
teira, caneleira, calção e camisas 
de treino - Procurar Luiz Claudio 
para agendamento Telefone: (11) 
95485-3601.

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 às terças, 
quintas e sábados, a partir das 7 ho-
ras da manhã.

39ª SEMANA ANTIALOCO ÓLI-
CA - Zona Norte - Palestras gra-
tuitas sobre alcoolismo e drogas na 
família, 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 as quin-
tas-feiras às 20 horas. Avenida Gal. 
Ataliba Leonel, 3013 - ao lado da 
Igreja Nossa Senhora dos Prazeres 
- Informações: (11- 3228-7425) ou 
pelo site: www.al-anon.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- 3228-7425) 
ou pelo site: www.al-anon.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.al-anon.
org.br

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.

1. O ano de 2018 nem terminou, 
mas a temporada 2019 já come-
çou para os times da capital pau-
lista. O São Paulo anunciou a 
contratação de Igor Vinicius la-
teral direito da Ponte Preta, por 
uma temporada.  E também di-
vulgou a contratação do lateral 
esquerdo do Fluminense, Léo 
Pelé, que disputou o Campeonato 
Brasileiro pelo Bahia. O joga-
dor tem 22 anos e a diretoria in-
vestiu R$ 3 milhões. O goleiro 
Lacas Paes seria emprestado ao 
Toronto FC, do Canadá, mas o 
acordo foi cancelado e  ele retor-
nou e renovou com o São Paulo 
até o fim de 2019, o jogador tem 
20 anos e é o quarto goleiro do 
elenco profissional, Jean, Sidão e 
Lucas Perri.


2. O Campeão Brasileiro de 
2018, Palmeiras acertou a con-
tratação do volante Matheus 
Fernandes, do Botafogo. O jo-
gador tem 20 anos e virá a São 
Paulo na próxima semana para a 
realização dos exames e assinar 
o contrato de cinco anos, o clube 
Alviverde desembolsou cerca de 
R$ 17 milhões. O meio campista 

Zé Rafael foi contratado para a 
próxima temporada ele dispu-
tou o Campeonato Brasileiro 
pelo Bahia, ele tem 25 anos dis-
putou 127 partidas pelo Bahia 
e marcou 18 gols. O atacan-
te Arthur Cabral, de 20 anos, 
que fez sete gols pelo Ceará no 
Campeonato Brasileiro, assinou 
contrato de cinco temporadas.


3. O Corinthians contratou seu 
primeiro reforço para 2019, 
Gustavo Mosquito de 21 anos, 
que agora não quer mais ser 
chamado pelo apelido, e sim de 
Gustavo Silva. Ele assinou con-
trato com o Corinthians até o 
fim de 2022, o jogador estava no 
Coritiba. André Luis, de 21 anos, 
artilheiro da Ponte Preta com 
10 gols, vai assinar contrato de 
quatro temporadas com o clube 
Alvinegro. O Corinthians con-
ta com o retorno de Gustagol, o 
atacante estava no Fortaleza e 
fez 30 gols em 45 partidas, o jo-
gador tem 24 anos e apenas uma 
proposta irrecusável tirará o jo-
gador do elenco do clube. 


4. O atacante Kaio Jorge, de 16 

anos, vai assinar seu primei-
ro contrato profissional com o 
Santos até esta sexta-feira. O 
atacante Gabigol está de saí-
da do Santos, recebeu sonda-
gens de cinco clubes brasileiros 
nas últimas semanas, mas o ata-
cante está priorizando a volta à 
Inter de Milão. 


Serviço de Utilidade Pública 
- Secr. Municipal de Esportes, 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.

“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.

RASPAGEM DE TACOS
3942-3939 / 99735-1517

Resina - 25,00 m2

%

O MILAGRE DA MANHÃ - de 
Hal Elrod (Editora Best Seller), 
conheça o método simples e efi-
caz que vai proporcionar a vida 
dos sonhos - antes das 8 horas 
da manhã! Hal Elrod explica os 
benefícios de acordar cedo e de-
senvolver todo o nosso potencial 
e as nossas habilidades. O mila-
gre da manhã permite que o lei-
tor alcance níveis de sucesso ja-
mais imaginados, tanto na vida 
pessoal quanto profissional. A 
mudança de hábitos e a nova ro-
tina matinal proposta por Hal 
vão proporcionar melhorias sig-
nificativas na saúde, na felicida-
de, nos relacionamentos, nas fi-
nanças, na espiritualidade ou 
quaisquer outras áreas que ne-
cessitem ser aprimoradas.

Creme de milho 
e queijos Regina

A delícia de hoje é o creme 
de milho, ótimo para quem quer 
fugir da rotina e comer algo di-
ferente, essa receita é ofereci-
mento da marca Regina.

Ingredientes: 1 lata de milho 
em conserva, 4 colheres de sopa 
de requeijão, 2 xícaras de quei-
jo prato ralado, 1 colher de sopa 
de manteiga, 1/4 de cebola pica-
dinha, 1 dente de alho cortadi-
nho, sal a gosto.
Modo de preparo: Comece 

refogando a cebola e o alho na 
manteiga, quando estiver doura-
do, acrescente o milho em conser-
va, sem a água. O próximo pas-
so é colocar o delicioso Requeijão 
Tradicional, misture bem, retire 
do fogo e bata no processador de 
alimentos ou liquidificador, até 
virar um creme. Despeje o cre-
me em pequenos potinhos ou em 
uma travessa que possa ir ao for-
no. Em seguida, rale um pouqui-
nho de queijo prato sobre o creme 
e coloque no forno para gratinar 
por 15 minutos. Quando o creme 
estiver dourado, retire do forno e 
bom apetite.

Foto: Divulgação

Dicas para melhorar a relação 
das crianças com os pets

Em algum momento você já 
deve ter sido impactado por um 
vídeo fofo de uma criança inte-
ragindo com um pet. A relação 
entre os pequenos com os ani-
mais de estimação é compro-
vada por vários estudos como 
benéfica para ambos os lados, 
desde que alguns cuidados se-
jam adotados. Segundo a ve-
terinária e gerente de servi-
ços técnicos Pet da MSD Saúde 
Animal, Tatiana Braganholo, é 
importante estabelecer limites, 
tanto para a criança, como para 
o pet, e atentar-se a prevenção 
de doenças no animal.

“As crianças, principalmen-
te as menores, podem não en-
tender muito bem a fragilida-
de e a necessidade de respeitar o 
espaço do pet. Por isso é impor-
tante ensinar a elas que o ani-
mal nem sempre está disposto a 
interagir”, aponta a veterinária. 
A veterinária ressalta ainda que 
dependendo do tempo de convi-
vência (se for recente) e da per-
sonalidade do animal, o contato 
precisa ser supervisionado para 
evitar que o pet reaja negativa-
mente a alguma ação. 

Para as famílias que estão 
pensando em adquirir um ani-
malzinho, vale lembrar que é 
preciso avaliar alguns fatores 
para evitar possíveis dores de 
cabeça no futuro: veja se a sua 
criança tem alergia a pelos - que 
assim como a saliva do animal, 
pode causar reações - e ava-
lie o animal que melhor se ade-
quaria à família. Sempre lem-
brando que o pet precisará de 
atenção - incluindo brincadei-
ras e passeios externos - e cui-
dados com seu bem-estar, que 

requerem a supervisão de um 
adulto. Por outro lado, destinar 
algumas tarefas relacionadas ao 
animal pode ajudar no senso de 
responsabilidade e organização 
da criança.

Cães tendem a ser mais agi-
tados e brincalhões, e têm mais 
dificuldade de se adaptar à so-
lidão, portanto, são mais indi-
cados para crianças enérgicas 
e que passam mais tempo em 
casa. Já os gatos são mais in-
trospectivos e reservados, tendo 
menos problemas em ficar sozi-
nhos. Crianças mais tranquilas 
têm mais facilidade para se ade-
quar aos bichanos. 

Amizade para 
toda a vida

Permitir à criança a convi-
vência com um pet pode estimu-
lá-la a desenvolver o amor e res-
peito pelos animais, que serão 
levados com ela ao longo de toda 
sua vida. Quando bem inserido 

na rotina da casa, o animal tam-
bém pode ser um elo para as ati-
vidades em família. 

Saúde em dia 

Como é crescente o núme-
ro de brasileiros que conside-
ram o pet um membro de suas 
famílias - segundo levantamen-
to do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
somente no Brasil, há cerca de 
132 milhões de pets-, crescendo 
também os cuidados preventi-
vos com a saúde desses animais, 
evitando assim a transmissão 
de doenças a todos, principal-
mente as crianças. 

Pode parecer exagero, mas 
as pulgas e carrapatos quando 
dentro de casa podem transmi-
tir diversas doenças para os hu-
manos, como Doença de Lyme, 
Babesiose, Febre Maculosa, en-
tre outras. A prevenção é funda-
mental, e deve ser feita nos pets 
desde filhotes. 

Foto: Amy Treasure on Unsplash

Relação de amor dos pequenos com os animais de estimação


