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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
TERRENO 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

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

RASPAGEM DE TACOS
3483-6016/ 99780-6926

Cascolak R$ 29,00 o m2

%

SENHORES LEITORES 
Atenção antes de contratar um serviço!

Não é de nossa responsabilidade o  
conteúdo dos anúncios publicados  
nem a idoneidade dos anunciantes

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

1. O São Paulo anunciou a con-
tratação em definitivo do meia 
Hernanes, que estava no Hebei 
Fortune, da China. O meia foi 
apresentado na última segunda-
feira (7) de janeiro em Orlando 
na Flórida, onde o Tricolor faz 
sua pré-temporada. O ídolo dis-
se estar muito feliz e motivado 
pela volta. A transferência foi fe-
chada por 3 milhões de euros (R$ 
13,2 milhões), com um contrato 
válido até dezembro de 2021.


2. A diretoria do Cruzeiro está 
trabalhando forte e correndo con-
tra o tempo para repor a saída de 
Arrascaeta. De acordo com os por-
tais “UOL Esporte” e “O Tempo”, 
o clube mineiro está atrás do meia 
Rodriguinho do Corinthians e já 
chegou a  um acordo com o joga-
dor e agora inicia as negociações 
com o Pyramids, do Egito, para li-
beração do jogador. O Corinthians 
não pretende contratar mais joga-
dores, para a temporada de 2019 
foram sete contratados. 


3. A temporada 2019 come-
çou cedo para os jogadores do 
Palmeiras, os treinos foram inicia-
dos há mais de uma semana, o clu-
be está visando alguns atletas que  

precisam de uma atenção especial 
são eles: Fabiano, Edu Dracena, 
Jean, Moisés, Raphael Veiga, 
Guerra, Allione e Yan possuem 
cronogramas de trabalho dife-
renciados do elenco. Cada jogador 
tem um programa desenvolvido, 
individualmente  caso a caso.


4. O Santos contratou o técni-
co argentino Sampaoli e assi-
nou contrato de dois anos. O 
clube tenta a permanência do 
lateral-esquerdo  Dodô com a 
Sampdoria. O Santos tenta a 
contratação do goleiro do Inde-
pendiente, Campaña,  um pedido 

do novo técnico. O Santos fez 
uma proposta ao Boca Juniors 
para trazer o volante argenti-
no, Pablo Pérez, que também é 
um pedido de Sampaoli. As nego-
ciações com o meia-atacante ve-
nezuelano, Soteldo, estão avan-
çadas. O Huachipato, inclusive, 
já liberou a negociação do joga-
dor que estava emprestado a 
Universidad de Chile.


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.

Foto: Divulgação

Hernanes volta ao São Paulo 
trazendo a esperança por títulos 

na temporada 2019

Drinks refrescantes 
para o verão

A Obrigado dá sugestões de 
drinks para aproveitar a estação 
com diversas combinações de sa-
bores. A água de coco já é refres-
cante por si só e combinando com 
outros sabores ela fica ainda mais 
saborosa. Para aproveitar o me-

lhor da estação 
mais quente do 
ano, a Obrigado 
- marca baiana de 
água e produtos 
à base de coco -, 
preparou suges-
tões de drinks 
muito fáceis e 
extremamente 

re frescantes, que misturam a 
água e as outras bebidas de coco 
da marca com diversos outros sa-
bores. Confira abaixo:

Turbinado de limão

Ingredientes: 300ml de Água 
de Coco Obrigado, 1 limão, 2 fo-
lhas de couve sem talo, 1 fatia 
grande de melão.

Praia do Forte

Ingredientes: 200ml de Be bi-
da de Coco Obrigado sabor man-
ga com maracujá, 20 gramas de 
abacaxi, 2 folhas de hortelã pica-
do, 3 cubos de gelo, gengibre (a 
gosto).

Praia do Conde

Ingredientes: 200ml de Bebi-
da de Coco Obrigado sabor Ori-
ginal, 10 gramas de melancia, 
10 gramas de manga, 10 gramas 
de abacaxi, 2 folhas de hortelã 
picado, 3 cubos de gelo.

Energia

Ingredientes: 200ml de Água de 
Coco Obrigado, 2 folhas de couve 
sem talo, 2 xícaras (chá) de mo-
rangos, 200ml de suco de laranja.

Modo de preparo dos drinks:
Bata todos os ingredientes no 
liquidificador ou coqueteleira e 
sirva. Não é necessário coar.

APTO. VOL. PÁTRIA

c/ Neusa. Cel: 99904-2131

Todo mobiliado, c/ elev. e sacada, c/ 
gar. R$ 285 mil, ac. financ. CR.65292

Museu da Imaginação inaugura instalação 
com conceito para instigar as crianças

O Museu da Imaginação 
conta agora com uma nova ins-
talação que promete instigar as 
crianças. Trata-se do Espaço 
Pequenos Construtores que de 
maneira lúdica e segura traz um 
novo conceito de entretenimen-
to infantil ao incentivar a expe-
rimentação livre, criatividade e 
coordenação motora por meio 
da construção utilizando blocos 
de espuma, carrinhos de mão e 
outras ferramentas.

“Montar a instalação Pe-
quenos Construtores aqui no 
Museu é uma grande satisfação, 
pois o conceito é muito diferen-
te do que encontramos em gran-
de parte dos espaços infantis”, 
comenta Vanessa Lima, geren-
te do Museu.

O espaço incentiva a auto-
nomia, a investigação, o exercí-
cio da atenção, além do desen-
volver do corpo e movimento, a 
percepção e a colaboração en-
tre os integrantes do grupo par-
ticipativo. No mês de janeiro, o 
Museu manterá seu horário de 
funcionamento estendido para 
que os pequenos possam apro-
veitar todo o tempo das férias, 
além dos preços promocionais 
dos bilhetes. Confira os horários 
e valores:

Serviço:
Museu da Imaginação - Rua 
Ricardo Cavatton, 251 - Lapa

Horário de funcionamento 
durante o mês de janeiro:

Terça a Sexta: das 10 às 17 ho-
ras - Sem turnos - Sem limi-
te de permanência no Museu 
- Ingresso meia Infantil R$70 

- Ingresso Adulto R$50 (e crian-
ças acima de 13 anos)
Final de Semana: das 10 às 18 
horas - Sem turnos - Sem limi-
te de permanência no Museu 
- Ingresso meia Infantil R$70 
- Ingresso Adulto R$50 (e crian-
ças acima de 13 anos)
Valor do estacionamento: locali-
zado a 20 metros do local cus-
ta R$ 20

CURSOS GRATUITOS FÁ BRI-
CA DE CULTURA - A Fábrica 
de Cultura abre vagas para atelies 
de Artes Visuais, Brinca-Dança, 
Canto Coral, Capoeira, Violão, 
Dan ça Contemporânea, Danças 
Ur banas, Desenho e Pintura, Graf-
fiti/Leitura e Escrita, Iniciação 
Artística, Leitu ra e Escrita, 
Percussão Popular, Sopros, Teatro 
e Violino. E não só os atelies para 
quem procura algo que seja notur-
no ou aos sábados temos as trilhas 
de Capoeira, Cenografia, Circo, 
Composição Dança, Conjunto 
de Cordas, Dança Árabe, Dança 
Contemporânea, Dança urbana, 
Fi gurino e Acessórios, Iniciação 
Teatral, Palhaço e Prática de Con-
junto. As inscrições ou rematrícu-
las devem ser feitas na recepção da 
Fábrica, a partir do dia 8 de janei-
ro, com documento oficial com foto, 
comprovante de residência e res-
ponsável legal. AFábrica fica loca-
lizada na Rua Franklin do Amaral 
1.575, para mais informações: (11) 
2233-9270.

GRUPO ALATEEN JAÇANÃ: O 
Alateen, parte dos Grupos Familia-
res Al-Anon, é para jovens de 13 a 
19 anos cujas vidas foram ou estão 
sendo afetadas pelo contato dire-
to com um alcoólico. As reuniões do 
Alateen Jaçanã acontecem todos os 
sábados das 17 às 18h30 na Avenida 
Guapira, 2.055 - Jaçanã (Paróquia 
Santa Terezinha do Jaçanã). Não 
existem taxas para ser membros 
nem mensalidade, os Alateens pos-
suem um único propósito, recupe-
rar-se do impacto do alcoolismo de 
um familiar ou amigo em suas vi-
das, se ajudando naturalmente 
com os problemas que têm em co-
mum, compartilhando força e es-
perança, aprendendo a praticar os 
Doze Passos e as Doze Tradições 
do Alateen. Maiores informações 11 
3228-7425 - www.al-anon.org.br.

AL COÓLICOS ANÔNIMOS 
GRU PO SANTANA - realiza reu-
niões de segunda a sexta-feira, das 

19 às 21 horas, aos sábados, das 14 
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: 3315-9333 (24h). 

NEURÓTICOS ANÔNIMOS - 
tem como propósito ajudar pes soas 
que sofrem de problemas emocio-
nais. O grupo compartilha nas reu-
niões pro blemas comuns como de-
pressão, insônia, isolamento, medo, 
pânico, ansiedade, ciúmes, en-
tre outros. Não cobra taxa e men-
salidades. Mais informações pelo 
site www.neuroticosanonimos.org.
br, pelos telefones: 3229-7523 e 
3228-2042 ou pelo e-mai.: enasp@ 
neuroticosanonimos.org.br. Grupo 
Santana (Rua Gabriel Pizza, 122); 
Grupo Tucuruvi (Rua Paulo de 
Faria, 246); Vila Maria (Rua Mère 
Amedea, 10).

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 
GRU PO SALETTE - realiza reu-
niões to das as terças e sextas-
fei ras, às 20 horas, na Paróquia 
Nossa Senhora Salette. Rua Dr. 
Zuquim, 1.746, Santana. Tel.: 
3315-9333.

ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLI-
CA DO ESTADO DE SÃO PAU-
LO - NÚCLEO DO JAÇANÃ - 
realiza reuniões convencionais às 
quintas-feiras, às 20 horas, no sa-
lão de even tos do Departamento 
de Geriatria D. Pedro II - Avenida 
Guapira, 2.674, Jaçanã.

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 
CRUZ DAS ALMAS - Após 36 
anos loca lizado próximo à Estrada 
do Sabão, o grupo se mudou para 
Rua Doutor Artur Fajardo, 555, 
Freguesia do Ó. As reuniões são rea-
lizadas às quartas-feiras, às 19h30, 
e aos domingos, às 10h30. 

GRUPO AL-ANON IMIRIM - 
atende familiares e amigos de al-
coólicos e proporciona informações 
e ajuda para familiares, quer ou não 

o alcoólico tenha procurado ajuda 
ou reconheça a existência do proble-
ma de bebida. Não há taxas ou men-
salidades. O propósito primordial 
de seus membros é se recuperar do 
impacto do alcoolismo em suas pró-
prias vidas. Avenida Imirim, 1.410 
- Igreja Nossa Senho ra de Fá tima. 
Os encontros são rea lizados às ter-
ças-feiras, às 20 horas. Mais infor-
mações pelo tel.: 3228-7425 - www.
al-anon.org.br

GRUPO JAÇANÃ DE AL-ANON 
- realiza as terças-feiras, 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 - SANTANA 
- realiza reuniões às terças-fei-
ras, das 14 às 16 horas e aos sába-
dos das 18h30 às 20h30. Também 
aos sábados acontecem reuniões 
do ALATEEN, às 17 horas. Trata-
se de um recurso para familiares e 
amigos de alcoólicos, que propor-
ciona informações e aju da para fa-
miliares, quer ou não o alcoólico te-
nha procurado ajuda ou reconheça a 
existência de um pro blema de bebi-
da. Não há taxas ou mensalidades. 
Rua Gabriel Pizza, 122 - Santana. 
Mais informações: 3228-7425- www.
al-anon.org.br.

GRUPO JAÇANÃ DE ALCOÓ-
LICOS ANÔNIMOS - realiza 
reu niões de terça a sexta-feira, às 
19h30; sábados, às 18h30. Avenida 
Guapira, 2.055, Jaçanã (Igreja 
Santa Terezi nha).

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.

Interior paulista tem boas opções 
turísticas para aproveitar o verão

O interior de São Paulo é 
uma das boas alternativas de 
turismo para aproveitar o ve-
rão. Uma das boas opções está 
em Bragança Paulista a 80 km 
da capital paulista. Cercada 
pela represa Jaguari-Jacareí, a 
Marina Confiança, na cidade do 
interior paulista, é o lugar ide-
al para passar as férias de janei-
ro ou aproveitar os feriados pra-
ticando atividades náuticas e 
se deliciando nas piscinas e na 
represa.

Mesmo para quem não vai 
se hospedar no local, passar um 
dia é uma excelente dica para os 
dias quentes. Há vários tipos de 
passeios diários com lancha ou 
chalanas com duração de uma 
hora pela represa, passando 
por algumas cachoeiras, parada 
para mergulho e visita a desem-
bocadura do Rio Jaguari, onde 
há as quedas d’água que caem 
na represa. 

Os valores dos passeios saem 
a partir de R$ 480,00 para hós-
pedes e para o Day Use ou R$ 
590,00 em embarcação para até 
6 pessoas. Há embarcações até 
10 pessoas com valores a partir 
de R$ 580,00.

A Marina Confiança pos-
sui também piers para a  pesca, 

além de um complexo com pis-
cinas aquecidas e toboágua que 
fazendo a diversão da criança-
da. A Marina possui infraes-
trutura para hospedagem, Day 
Use e garagem que acomoda até 
280 embarcações e jet ski. O lo-
cal oferece um excelente restau-
rante com vista para a represa, 
quadras de tênis e poliesporti-
va, brinquedoteca, playground, 
fitness e sauna. 

Em janeiro a Marina 
Confiança programou finais de 

semana musicais todas as sex-
tas e sábados com música ao 
vivo com os mais diversos reper-
tórios. E para a criançada, re-
creação com os monitores das 
10 às 22 horas.

Serviço:
Marina Estância Confiança - 
Represa Jaguari/ Jacareí
Saída 20 - Rodovia Fernão Dias
Contato: (11) 4603-1621 | 4217-
1684 | 99953-1684
www.marinaconfianca.com.br
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Marina Confiança é opção para aproveitar os dias quentes

Turismo
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Museu da Imaginação inova com espaço para o público infantil


