
São Paulo, 18 de janeiro de 2019 - Página 9- Imóveis
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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

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

www.gazetazn.com.br

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

SENHORES LEITORES 
Atenção antes de contratar um serviço!

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

APTO. VOL. PÁTRIA

c/ Neusa. Cel: 99904-2131

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

VENDO JAZIGO

F: 2212-5203

Parque dos Pinheiros, 
c/ 3 gavetas, R$ 7.000,00

APTO ALTO DE SANTANA

Tel: 99384-9191

1 dorm, 1 vaga, 38m2, face leste, 15º andar,  
R. Vol. Pátria, 3.158 - R$ 265 mil

A Presidente do Centro Social Lauzane Pau-
lista, no uso das atribuições previstas no 
artigo XI do Estatuto Social, convoca para a 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 
em sua sede à Rua Ramal dos Menezes, 136 
- São Paulo - SP, no dia 4 de fevereiro de 2019 
às 14 horas, em primeira chamada e 14h30, 
em segunda chamada, com qualquer número 
de presentes, para deliberar sobre as seguin-
tes pautas:

1- Prestação de contas do exercício de 2018; 
2- Relatório de Atividades do CEI - exercício 
de 2018; 
3- Eleição da nova diretoria para o Exercício 
de 2019. 

São Paulo, 18 de janeiro de 2019 
Ivany Athanasio Kumeda - Presidente 

EDITAL DE CONVOCAçÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Crédito R$ 303 mil p/ comprar imóvel e capital giro - quero 

R$ 35 mil e transfiro o saldo - 97104-1706 (particular)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO

APTO 105.000,00

F: 9.6361.7253 - 2231.3215

+ dívida 75.000,00, P. Branca, (Horto) 2 dorms, 
gar. individual, c/ escritura. Tenho outro por 170 mil

ALUGO APTO

Angélica/Rose Tel: 2232-2211

Bancários, melhor rua, do ônibus, 
tudo na porta, só R$ 1.100

ALUGO SObRADO ÁGUA fRIA

Angélica/Rose Tel: 2232-2211

3 ds, 3 gars, portão autom, 
tudo grande, bonito. R$ 2.400

ALUGO SALãO

Angélica/Rose Tel: 2232-2211

Próx. Lgo japonês, 80m2, p/ 
pizzaria ou lanch. R$ 1.600

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

•Arquitetura
•Avaliação e venda  

de imóveis
•Usucapião extrajudicial

ARQUITETO
GUSTAVO 
TORLONI

Tel: 2203-2357
www.gustavotorloni.com.br

Divórcios extrajudiciais já representam 20% 
no número total de atos de 2007 a 2017

De acordo com o levanta
mento do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
nos últimos 10 anos, foram rea
lizados 3.184.349 milhões de 
divórcios no País, sendo que 
713.418 foram feitos diretamen
te em Tabelionatos. Divórcios 
em Car tórios de Notas já repre
sentam 20% do total de dissolu
ções de casamentos no Brasil.

Segundo o estudo, em 2007 
os divórcios realizados via ex
trajudicial representavam 15% 
do total de desuniões realiza
das; foram 28.164 atos extraju
diciais e 152.291 judiciais. Em 
2010, o percentual de divórcios 
foi o maior dentre os 10 anos, 
alcançando 26,5%, sendo 63.358 
via extrajudicial e 175.712 judi
ciais. Entre 2007 a 2017, houve 
um aumento de 177,3% de desu
niões realizadas nos Cartórios 
de Notas.

O divórcio em Tabelionato 
também acarreta uma econo
mia para o Estado. Segundo es
tudo conduzido em 2013, pelo 
Centro de Pesquisas sobre o 
Sistema de Justiça Brasileiro 
(CPJus), cada processo que en
tra no Judiciário custa em mé
dia R$ 2.369,73 para o contri
buinte, isso significa dizer, que 
multiplicado pela quantidade de 
divórcios extrajudiciais a econo
mia é de R$ 1.690.608,04. Além 
disso, é rápido e simples, já que 
ao desjudicializar o processo, a 

sociedade deixa de perder um 
ano para se divorciar e passa a 
fazer o ato nos cartórios em um 
dia.

“Realizar o divórcio em um 
Tabelionato de Notas é vanta
joso para os envolvidos, uma 
vez que o ato oferece agilidade 
e celeridade que não é vista no 
Judiciário, e o que ocasiona em 
um volume muito grande em 
ações dos mais diversos tipos”, 
declara o presidente do Colégio 
Notarial do Brasil (CNB), Paulo 
Roberto Gaiger Ferreira.

Lei nº 11.441/2007

Em vigor desde 2007 a Lei 
nº 11.441 autoriza divorciarse 
em um Tabelionato de Notas. 
Para tanto é preciso estar den
tro de algumas exigências: a de
sunião deve ser consensual e o 
casal não pode ter filhos meno
res, incapazes ou nascituros. De 
outro modo, é necessário recor
rer a via judicial.

Para realizar a ação extra
judicial, é necessário que o ad
vogado apresente uma petição, 
que tenha a qualificação das 
partes, detalhes do casamento 
e do pedindo de divórcio, com
provante da inexistência de fi
lhos, manutenção ou alteração 
do nome de casado, existência 
ou não de pensão alimentícia.

Além disso, é necessário 
a apresentação dos seguintes 

documentos: certidão de casa
mento atualizada; documento de 
identidade e CPF; caso haja pac
to antenupcial é preciso apresen
tálo; certidão de nascimento dos 
filhos maiores e capazes; se hou
ver partilha de bens, é preciso 
apresentar certidão dos bens.

Após a entrada da petição 
com todos os documentos, o ato 
é realizado rapidamente com a 
lavratura de uma escritura pú
blica, e se faz necessário a pre
sença das partes e o advogado.

A Comissão Mista de Desbu
rocratização, que é composta 
por 14 parlamentares, possui 
entre as suas 31 propostas, lega
lizar a desunião com filhos me
nores de idade ou mesmo com 
testamento por via extrajudicial 
nos tabelionatos de notas, possi
bilitando assim que os divórcios 
sejam realizados da mesma ma
neira que os outros.

Valores

Conforme determina a Lei 
Federal nº 10.169/2000, am
parada pelo § 2º, do art.236 da 
Constituição Federal, os valo
res dos serviços realizados pelos 
Tabelionatos de Notas são defini
dos por Lei Estadual. No Estado 
de São Paulo, o valor do divórcio 
no cartório sem partilha de bens 
é R$ 411,59. Caso tenha bens, 
é feito um cálculo referente aos 
valores a serem partilhados.

Depois de ter sido acusado de 
assédio por uma figurinista 
da Globo, JOSÉ MAYER es
tava afastado das novelas da 
Globo há quase dois anos. O 
ator foi dispensado pela emis
sora, após mais de 35 anos de 
trabalho. Logo após o comuni
cado da emissora carioca sobre 
o fim do vínculo entre as duas 
partes,muitos passaram a ques
tionar qual seria o futuro do ve
terano na televisão. Segundo o  
colunista Fefito, da Jovem Pan, 
a Rede Record já está sinalizan
do seu interesse em contratar 
José Mayer.

Na última quartafeira (16) de 
janeiro, FELIPE NETO, um 
dos maiores youtubers do Brasil, 
anunciou que baniu Melody de 
seu canal no youtube, que tem 
mais de 29 milhões de inscri
tos. O motivo é o apelo sexual 
que vem sendo apresentado nos 

últimos trabalhos da cantora, 
Melody que tem apenas 11 anos. 

A cantora BETH CARVALHO, 
72 anos, está internada desde 
o dia 8 de janeiro, no Hospital 
PróCardíaco, em Botafogo, na 
zona Sul do Rio. Na última ter
çafeira (15) a sambista rece
beu alguns amigos em seu quar
to no hospital, e o seu produtor 
musical compartilhou as ima
gens nas redes sociais. No ví
deo a cantora aparece deitada 
na cama com tubos no nariz en
quanto os amigos cantam sam
ba para ela. Beth sorri e tenta 
cantar uma parte da música. 

Na última terçafeira (15), o 
DJ ALOK se casou com a mé
dica Romana Novais, no alto 
do Corcovado, aos pés do Cristo 
Redentor, no Rio de Janeiro, às 
6h20 da manhã, com vista para 
o sol nascendo. O DJ usou uma 

produção total white, enquan
to a médica usou um vestido 
de noiva criado pelo estilista 
Samuel Cirnansck, com borda
dos e transparência no decote. 
A maquiagem da noiva foi assi
nada pelo beauty artist Junior 
Mendes.

Foto: Divulgação

Salmão e Atum - Saudáveis e saborosos, 
peixes nobres caíram no gosto dos brasileiros

Não há dúvidas, um dos pra
tos mais antigos que existem 
no cardápio das pessoas, inde
pendente da cultura, é o peixe. 
Fonte de proteínas, essa carne 
possui nutrientes e vitaminas 
que trazem muitas vantagens 
ao organismo. Desde a época 
medieval o peixe era muito co
mum nas mesas, a própria igre
ja incentivava o consumo, então, 
a espécie fazia parte da refeição 
dos nobres e camponeses.

Hábitos mais saudáveis

O levantamento “Hábitos 
alimentares dos brasileiros  
preferências, dietas e tendên
cias de consumo”, realizada 
pela Banca do Ramon, mostra 
que alguns tipos de peixes estão 
entre os queridinhos dos brasi
leiros. No ranking de favoritos, 
ficaram salmão (50%), atum 
(27%), sardinha (19%) e cavali
nha (4%). Segundo a nutricio
nista e consultora da Banca do 
Ramon, Juliana Tomandl, pas
sar a consumir mais peixes nas 
refeições é totalmente benéfico 
para o corpo. “São muitas van
tagens, pois o peixe possui al
gumas propriedades que são es
senciais para o organismo, como 
o ômega 3, que é associado à me
mória e melhor capacidade para 
a leitura, até mesmo com menos 
problemas de comportamento. 
A falta dele pode causar desa
tenção e dificuldade de apren
dizagem, porém, este nutrien
te também preserva a audição 
e ajuda até mesmo na perda de 
peso”, explica a especialista.

Mesmo que essas espécies 
estejam entre os prediletos, o 
brasileiro ainda não consome a 
quantidade indicada pelo IBGE. 
De acordo com o instituto, no 

Brasil, a média de consumo é de 
9,5 kg de peixe por ano, mas a 
Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação 
(FAO), recomenda que o ser hu
mano ingira 12 kg ao ano. 

Para além da boa memória

Uma das principais vanta
gens que o peixe oferece e que 
as pessoas mais conhecem é o 
estímulo à memória, por causa 
do ômega 3, mas a nutricionis
ta da Banca do Ramon, explica 
que são inúmeros benefícios ao 
corpo. ‘’É um tipo de gordura, 
mas que é considerada boa ao 
organismo, além de estimular a 
memória e ajudar a acelerar as 
respostas cerebrais, ele age re
duzindo as inflamações, contro
la níveis de colesterol, protege 
o corpo de doenças cardiovas
culares, melhora a disposição e 
previne aterosclerose, que é o 

acúmulo de gordura nas pare
des das artérias e também den
tro delas’’, afirma.

Mar de nutrientes

Porém, enganase quem 
acre dita que no peixe apenas o 
ômega 3 faz bem ao organismo, 
além dele, existem outras subs
tâncias que são muito benéfi
cas ao ser humano. Veja a seguir 
outros componentes que são en
contrados, especialmente, no 
sal mão e atum, e trazem muitas 
vantagens: magnésio, cálcio, se
lênio, vitamina A e fósforo.

É importante salientar que 
todos esses nutrientes listados 
acima, são encontrados, tanto 
no salmão, quanto no atum, mas 
a quantidade varia de acordo 
com cada espécie. Outros peixes, 
como a própria sardinha e cava
linha, também possuem mine
rais que são essenciais ao corpo. 

Foto: Divulgação

O peixe possui algumas propriedades que são essenciais para o 
organismo, como o ômega 3

CAMPANHA JANEIRO BRAN-
CO NO PARQUE DA JUVEN-
TUDE  No dia 20 de janeiro, das 10 
às 16 horas, no Parque da Juventude 
haverá um grupo de psicólogos (as) 
e voluntários que falarão sobre a 
importância de cuidar da Saúde 
Mental. Para participar é só compa
recer no Parque da Juventude que 
fica localizado na Avenida Cruzeiro 
do Sul, 2630  Carandiru, São Paulo 
 para mais informações ligue: 2089
8600 ou acesse a página do evento: 
https://www.facebook.com/events/ 
530223550823518/

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA  Presidido por Vicente 
D’Errico Neto, realiza sua próxi
ma reunião no dia 5 de feverei
ro, a partir das 20 horas no E.E. 
Padre Manoel da Nóbrega, (colé
gio do Matão), localizado na Rua 
Santa Prisca, 122, Casa Verde. As 
próximas reuniões já têm data e 
serão nos dias: 12 de março, 2 de 
abril, 7 de maio, 4 de junho, 2 de ju
lho, 6 de agosto, 3 de setembro, 1º 
de outubro, 5 de novembro e 3 de 
dezembro. 

CURSOS GRATUITOS FÁ BRI-
CA DE CULTURA  A Fábrica 
de Cultura abre vagas para ateli
ês de Artes Visuais, BrincaDança, 
Canto Coral, Capoeira, Violão, 
Dança Contemporânea, Danças 
Ur banas, Desenho e Pintura, 
Graffiti/Leitura e Escrita, Iniciação 
Artística, Leitura e Escrita, Per
cussão Popular, Sopros, Teatro e 
Violino. E não só os ateliês para 
quem procura algo que seja notur
no ou aos sábados temos também  
as trilhas de Capoeira, Cenografia, 
Circo, Composição Dança, Conjunto 
de Cordas, Dança Árabe, Dança 
Contemporânea, Dança urbana, 
Figurino e Acessórios, Iniciação 
Teatral, Palhaço e Pratica 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. A Fábrica fica loca
lizada na Rua Franklin do Amaral, 
1575  para mais informações: (11) 
22339270.

CURSOS DE FÉRIAS GRA-
TUITOS  A Fábrica de Cultura 
Vila Nova Cachoeirinha oferece ati
vidades de férias gratuitas e não 
precisa de inscrição. Temos: tea
tro, música, dança, literatura, poe
sia, artes visuais, cinema, foto, ví
deo, capoei ra, circo e Muito Mais! 
A Fábrica de Cultura Vila Nova 

Cachoeirinha fica localizada na Rua 
Franklin do Amaral, 1.575  Para 
mais informações: (11) 22339270.

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 reuniões 
do Alateen Jaçanã acontecem to
dos 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 possuem um único pro
pósito, recuperarse do impacto do 
alcoolismo de um familiar ou ami
go em suas vidas, se ajudando na
turalmente 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 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: 33159333 (24h). 

NEURÓTICOS ANÔNIMOS  
tem como propósito ajudar pesso
as que sofrem de problemas emo
cionais. O grupo compartilha nas 
reuniões pro blemas comuns como: 
depressão, insônia, isolamen
to, medo, pânico, ansiedade, ciú
mes, entre outros. Não cobra taxa 
e mensalidades. Mais informações 
pelo site www.neuroticosanonimos.
org.br, pelos telefones: 32297523 e 
32282042 ou pelo email: 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 sextasfei
ras, às 20 horas, na Paróquia Nossa 
Senhora Salette. Rua Dr. Zuquim, 
1.746, Santana. Tel.: 33159333.

ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLI-
CA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - NÚCLEO DO JAÇANÃ 
 realiza reuniões convencionais as 
quintasfeiras, 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 as quartasfeiras, 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 problema 
de bebida. Não há taxas ou mensa
lidades. O propósito primordial de 
seus membros é se recuperar do im
pacto do alcoolismo em suas próprias 
vidas. Avenida Imirim, 1.410  Igreja 
Nossa Senho ra de Fá tima. Os encon
tros são rea lizados as terçasfeiras, 
às 20 horas. Mais informações pelo 
tel.: 32287425  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 - SANTANA  
realiza reuniões as terçasfeiras, das 
14 às 16h e aos sábados das 18h30 
às 20h30. Também aos sábados 
acontecem reuniões do ALATEEN, 
às 17 horas. Tratase de um recurso 
para familiares e amigos de alcoóli
cos, que proporciona informações e 
aju da para familiares, quer ou não o 
alcoólico tenha procurado ajuda ou 
reconheça a existência de um pro
blema de bebida. Não há taxas ou 
mensalidades. Rua Gabriel Pizza, 
122  Santana. Mais informações: 
32287425 www.alanon.org.br.

GRUPO JAÇANÃ DE ALCOÓ-
LICOS ANÔNIMOS  realiza 
reu niões de terça a sextafeira, 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.

SENHORA OfERECE

Cel: 93150-6187

Para trabalhar como doméstica, 
3 dias na semana. C/ Célia


