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- Imóveis

Centro de Referência do Idoso Norte (CRI)
tem novidades na programação de fevereiro
1. Em junho, na França have
rá a Copa do Mundo Feminina
e contará com 24 seleções, o
primeiro jogo do Brasil acon
tece no dia 9 de junho e é con
tra a Jamaica. Confira os gru
pos do torneio: Grupo A:
França, Coreia do Sul, Noruega
e Nigéria Grupo B: Alemanha,
China, Espanha e África do
Sul Grupo C: Austrália, Itália,
Brasil e Jamaica Grupo D:
Inglaterra, Escócia, Argentina
e Japão Grupo E: Canadá,
Ca
marões, Nova Zelândia e
Holanda Grupo F: Estados
Unidos, Tai
lândia, Chile e
Suécia.

2. O São Paulo foi até a Argen
tina para enfrentar o Talleres,
o time paulista esperou uma
pressão do time Argentino, mas
não aconteceu. O São Paulo teve
bastante tranquilidade para to
car a bola e criar boas chances.
O Tricolor Paulista levou peri
go para a área do time adver
sário, mas parou ai. O Talleres
só assustou com chutes de lon
ge de Guiñazu e Dayro Moreno.
No segundo tempo o São Paulo
voltou apático, criou pouco e
cometeu muitos erros na defe
sa. Aos 12 minutos do segun
do tempo a zaga do São Paulo
bobeou e Juan Ramirez acer
tou um belíssimo chute fora
da área. E aos 41 minutos
Pochettino bateu com força e
ampliou para o time argentino.
Final Talleres 2 x 0 São Paulo.
O São Paulo vai precisar vencer
por três gols de diferença no se
gundo jogo, quarta que vem, às
21h30, no Morumbi, para avan
çar à terceira fase. Se devolver
o placar, a decisão será nas co
branças de pênaltis. Os argen
tinos podem perder até por
um gol e ainda contam com o
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Alison bate firme para marcar seu primeiro gol na temporada 2019

critério do gol fora de casa a
seu favor.

3. O Santos foi até o Piauí en
frentar o Altos-PI e o time
piauiense teve ótimas chances
de gol, diante de um Santos
perdido. Aos 5 minutos do pri
meiro tempo Ancelmo bate a
falta da esquerda, a bola vai
por baixo. Sánchez fura ao
tentar afastar, a bola sobra
para Luizão, que manda para
o gol de Vanderlei! Alto-PI 1
x 0 Santos. Depois desse gol
o Santos acordou e fez 5 gols
só no primeiro tempo. Com a
vaga na segunda fase assegu
rada, o Santos diminuiu o rit
mo e fez mais dois gols. Final
Altos-PI 1 x 7 Santos.

4. Na última quarta-feira (6)
foi lembrado pelos torcedores
do Manchester United o dia do
acidente do time em Munique.

Campeonato Paulista 2019
6ª rodada
Dia

Hora

Equipes

Local

8/2

18h45

RBB x Ituano

Moisés Lucarelli

8/2

21h

São Bento x Ferroviária

Walter Ribeiro

9/2

17h

Santos x Mirassol

9/2

19h

Ponte Preta x São Paulo

9/2

19h

São Caetano x Oeste

Anacleto Campanella

10/2

17h

Novorizontino x Corinthians

Jorge Ismael de Biasi

10/2

20h

Guarani x Botafogo

11/2

20h

Palmeiras x Bragantino

Pacaembu
Moisés Lucarelli

Brinco de Ouro
Pacaembu

Em 1958, às 15h04, um avião
que transportava jogadores
e membros da comissão do
Manchester United, e jornalis
tas, caiu nas redondezas do ae
roporto de Munique após ten
tar decolar. No avião havia 44
pessoas a bordo, o voo BE609
tinha partido do aeropor
to internacional de Belgrado,
na Iugoslávia e fez escala na
Alemanha. O piloto perdeu o
controle e a aeronave caiu a
alguns metros do aeroporto.
Foram 23 mortos, oito eram
atletas do Manchester United
e estavam voltando da parti
da contra o Estrela Vermelha,
em Belgrado, pela Liga dos
Campeões. A equipe empatou
por 3 a 3, mas tinha consegui
do se classificar para as semi
finais da competição naquele
dia.

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
Cidade, Centros Desportivos
(CDM) e Depto. de Promoções
Esportivas, Lazer e Recreação;
- Secr. Estadual de Esportes,
Lazer e Turismo, Praça Antônio
Prado, 9, Centro, CEP: 01010904, 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.

MARCELO WINTHER
Advocacia

Trabalhista:

•Vínculo de emprego •Horas extras •Demissões Ao lado da
estação
Santana
Previdenciária:
do Metrô
•Auxílio e aposentadorias

99733-4767

marcelo.winther@gmail.com

A falta de condições financei
ras é um dos principais motivos
para que a maioria dos jovens não
consigam ingressar no ensino su
perior. Somado a isso, infelizmen
te ainda observamos as universi
dades estaduais e federais sendo
ocupadas, em sua grande maio
ria, por jovens que tiveram a
oportunidade de estudar em colé
gios de melhor qualidade. Mesmo
com o sistema de cotas, na práti
ca a maioria das vagas dentro das
universidades públicas são pre
enchidas por estudantes de maior
renda, enquanto os de baixa ren
da lutam para arcar com os cus
tos de uma faculdade particular.
Sendo assim, a dificulda
de para conseguir bancar o va
lor das mensalidades leva às
dívidas, inadimplência e, conse
quentemente evasão escolar. Na
busca de reverter esta desigual
dade e possibilitando aos jovens
obterem o conhecimento com

acesso aos cursos superiores, o
Ministério da Educação (MEC),
em 2001 concedeu o crédito es
tudantil com a chancela FIES Financiamento Estudantil.
Sempre gosto de afirmar que
essa linha de crédito é uma dívi
da de valor, ou seja, agrega um
dos valores mais importantes na
nossa vida, que é o conhecimen
to. Com o passar dos anos o aces
so a esse instrumento de apoio
à educação vem se aprimorando
e para 2019 algumas regras fo
ram atualizadas, sendo uma das
mais significativas a taxa zero
de juros para financiamentos de
estudantes com renda per cap
ta mensal familiar de até 3 sa
lários mínimos. Lembrando que
essa condição é válida apenas
para financiamentos concedidos
no primeiro semestre deste ano.
Outra orientação para o jo
vem que já está ou pretende en
trar no FIES e que também já

esteja trabalhando é entender
a importância de poupar, ou
seja, guardar parte do dinheiro
até a data estipulada para pa
gar a primeira parcela do finan
ciamento e assim muito prova
velmente, conseguir quitar esse
financiamento com os juros tra
balhando a seu favor.
O FIES é uma ótima ferra
menta de mudança do nosso fu
turo, pois os jovens com benefí
cios como esse, começam a ter
acesso à instrução e à educação,
sendo essa a mais importan
te ferramenta para desenvolvi
mento de nossa sociedade.
O Ministério da Educação
(MEC) alterou o calendário de
inscrições do FIES 2019, sendo
assim o período para se inscre
ver acontece entre 7 e 14 de fe
vereiro até 23h59 do horário de
Brasília, por meio da página Fies
Seleção. Para mais informações,
acesse o portal do Novo Fies.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE
SÃO PAULO-DISTRITAL NOR
TE - Convida para a Missa em Ação
de Graças pela passagem dos seus
67 anos de fundação. No dia 15 de
fevereiro, às 19h30, na Paróquia de
Santana - na Rua Voluntários da Pá
tria, 2.060. Para confirmar sua pre
sença ligue: (11) 3180-3669/ 3670 ou
pelo e-mail: dnorte@acsp.com.br

(Paróquia Santa Terezinha do Ja
çanã). Não existem taxas para ser
membros nem mensalidade, os
Alateens possuem um único propó
sito, recuperar-se 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
3228-7425 - www.al-anon.org.br

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

CONSEG ÁGUA FRIA/MANDA
QUI/TREMEMBÉ - Presidido por
Silvonei Amaro realiza sua próxi
ma reunião no dia 18 de feverei
ro, a partir das 20 horas no Colégio
CEDOM, que fica localizado na Rua
Voluntários da Pátria, 3.422 - Alto
de Santana. As próximas reuniões
já têm data e serão nos dias: 18 de
março, 15 de abril, 20 de maio, 17 de
junho, 15 de julho, 19 de agosto, 16
de setembro, 21 de outubro, 18 de
novembro e 16 de dezembro.

GRUPO ALATEEN JAÇANÃ O Alateen, parte dos Grupos Fami
liares Al-Anon, 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

FERRAZ ConfeCÇÃO-CORTE DE ROUPAS

ALUGA-SE CADEIRAS

RASPAGEM DE TACOS ESTOQUISTA/EMPACOTADOR
Com experiência, currículo no horário comercial.

Fone: 2592-4566

% 3942-3939 / 99735-1517

RASPAGEM DE TACOS SAPATARIA

SEBASTIÃO ROCHA
EMPREITEIRO

Prestamos serv. de corte para
confecção. Temos ABVTEX

Ferraz (11) 99847-6682

% 3483-6016/ 99780-6926

Em salão de beleza, oport. ter seu negócio
Sem custo alto. R. Fca. Júlia,179 - Santana

SÃO JORGE
Consertos de calçados e bolsas.
Mudamos p/ R. Alfr. Pujol, 178,
em frente ao nº antigo.

Resina - 25,00 m2

Serviço de pedreiro, pintor,
pisos, azulejos, telhados, encanamento e reforma em geral
96295-6633
97118-3103

CHAVEIRO HAMYR CREDENCIADO GOLD

Com ou sem experiência, para trabalhar
com vendas externas para jornal. Ótimas
comissões. Enviar currículo somente por
e-mail para: gazetazn@gazetazn.com.br

Para prestar serviços todas as
sextas-feiras das 6 às 10 horas

Ligar somente às segundas, das 9 às 18h: 99886-9162

Anuncie
Balancetes, editais, empregos,
negócios, veículos e outros.
A Gazeta da Zona Norte, um jornal
com 56 anos de tradição na Zona Norte.
Distribuição gratuita.

APTO ALTO DE SANTANA

CASAS P/ RENDA

Tel: 99384-9191

R$ 260 mil. F: (11) 9.6434.1097

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

Vendo, 3 dorms, c/ ste, 2 banhs,
dep. empr, tudo c/ arms, lazer compl,
1 vaga, s/ IPTU, R$ 570 mil

2991-6195
(19) 98821-7159

Comunico aos parentes de Armando José de Oliveira filho
de Lucilia Correia de Oliveira sepultado no Cemitério Santana,
entrar em contato com Marcos
011 97418-3588 ou no próprio
cemitério referente exumação.
Marcos Antonio Baptista Zaffalon RG 16.853.185-9

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

ALCOÓLICOS
ANÔNIMOS
GRUPO 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.

TENHA UM VIVER EQUILIBRADO
CONHEÇA A FILOSOFIA DO
RACIONALISMO CRISTÃO
Rua Gabriel Piza, 313 - Metrô Santana
Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.

ENTRADA FRANCA

Contato Publicitário (Homens)

APTO TUCURUVI
108m2

COMUNICADO À PRAÇA

NEURÓTICOS ANÔNIMOS tem como propósito ajudar pes
soas que sofrem de problemas
emocionais. O grupo compartilha
nas reuniões pro
blemas comuns
como depressão, insônia, isola
mento, medo, pânico, ansiedade,
ciúmes, entre outros. Não cobra
taxa e mensalidades. Mais infor
mações pelo site www.neuroticos
anonimos.org.br,
pelos
telefo
nes: 3229-7523 e 3228-2042 ou
pelo e-mail: enasp@neuroticos
anonimos.org.br. Grupo San
tana
(Rua Gabriel Pizza, 122); Gru
po
Tucuruvi (Rua Paulo de Faria, 246);
Vila Maria (Rua Mère Amedea, 10).

GRUPO AL-ANON IMIRIM atende familiares e amigos de al
coólicos e proporciona informa
ções e ajuda para familiares, quer
ou não o alcoólico tenha procura
do ajuda ou reconheça a existên
cia do problema de bebida. Não
há taxas ou mensalidades. O pro
pósito primordial de seus mem
bros é se recuperar do impacto do
alcoolismo em suas próprias vi
das. Avenida Imirim, 1.410 - Igreja
Nossa Senhora de Fátima. Os en
contros são rea
lizados as terçasfeiras, às 20 horas. Mais informa
ções pelo tel.: 3228-7425 - www.
al-anon.org.br

ESTAMOS CONTRATANDO

2208-2859

PROCURO MOTORISTA COM KOMBI

ALCOÓLICOS
ANÔNIMOS
GRUPO 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).

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

Rua Claudino Alves, 55 - Santana

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)

e-mail: chaveirohamyr@hotmail.com

Centro de Referência do Idoso traz programação diferenciada

Financiamento estudantil: uma dívida que agrega valor

CONSEG CASA VERDE/SAN
TANA - Presidido por Vicente
D’Errico Neto, realiza sua próxima
reunião no dia 12 de março, a partir
das 20 horas no E.E. Padre Manoel
da Nóbrega, (colégio do Matão), lo
calizado na Rua Santa Prisca, 122,
Casa Verde. As próximas reuniões
já têm data e serão nos dias: 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.

R. Leite de Morais, 42 - sl 5 - Santana • F: 3257-4164 / 3876-8496

Foto: AGZN

No dia 12 de fevereiro, às 9
horas, haverá missa na capela
do CRI Norte, na segunda-feira
18 de fevereiro, às 8 horas, ha
verá curso de padaria artesanal,
as inscrições deverão ser feitas
no Centro de Convivência. Na
quinta-feira 21 de fevereiro, às
15 horas, no auditório, orien
tações de atividades físicas. Na
terça dia 26, às 9 horas, saúde
em destaque no auditório e dia
28 de fevereiro, às 14 horas, ha
verá um baile de Carnaval no
salão de eventos.
O CRI Norte está localizado
na Rua Voluntários da Pátria,
4.301 - Santana. Para mais in
formações ligue (11) 2972-9200.

COMUNICADO À PRAÇA

Comunico aos parentes de
Lucilia Correia de Oliveira sepultada no Cemitério
Santana, entrar em contato
com Marcos 011 974183588 ou no próprio cemitério referente exumação.
Marcos Antonio Baptista
Zaffalon RG 16.853.185-9
MASA - FOTOLITO, GRÁFICA
E EDITORA-EPP torna público
que requereu junto à SVMA a
Licença Ambiental de Operação
(Regularização), para “Edição Integrada à Impressão de Cadastros, Listas e de outros Produtos
Gráficos”; sito à R. Silvério Gonçalves, 219, Bairro do Limão,
CEP 02754-000 - São Paulo/SP.

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento
de DARLAN CORDEIRO DA SILVA, portador da CTPS.: 002265
- Série 160-MG, em nosso escritório ou estabelecimento 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, 8 de fevereiro 2019

TERRENO CAMPOS
DO JORDÃO
1.205m2,
R$ 180 mil.
F: 3064-6002

Empresa: Linercon Construção e Incorporação-LTDA

COMUNICADO À PRAÇA

Comunico a sra. Aurea Josefina de Oliveira casada com
Armando José de Oliveira, entrar
em contato com Marcos 011
97418-3588 ou com o Cemitério
Santana assunto relacionado a
concessão do terreno 01-A, da
Quadra 18, Marcos Antonio Baptista Zaffalon RG 16.853.185-9

VENDO TERRENO

Atibaia, próximo ao Frango
Assado, Chácara Estância
Brasil, 1.000m2, docto ok,
cercado, R$ 150 mil.

97747-1827

Duas alugadas, rendendo 1.700,00/mês, próximas
Horto Florestal, ótimo local, terreno 144,00m2

Alugo salas em conjunto comercial
Com compartilhamento de despesas. Ar cond, banheiro,
recepção, wifi ultra rápida. Tratar: 9 9975-7598

ALUGO SOBRADO VILA ROSA
Reformado, 3 dorms/suíte, jardim inverno, gar.
p/ 6 carros, preço de ocasião, IPTU baixo.

F: 98238-1000

APTO JARDIM SÃO BENTO BRAZ LEME R$ 650 mil
Apto 3 Dorms, Torre Única cercado de jardins c/ piscina, playground,
ALUGA-SE - RUA SORÓR ANGÉLICA s.festa/jogos, academia, bicicletário, aquecimento a gás, quarto
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

Tel: 2832-5458 João Carlos/ 99886-9162

VENDO TERRENO
EXTREMA - MG
Parque dos Pinheirais
Todo cercado, com luz, 3.000m²,
R$ 80 mil. Tratar c/ Agostinho

96268-9701/ 96056-5312

Anuncie em um jornal que faz a diferença. Há 56 anos.

e wc de empreg., lavanderia, 1 vaga. Direto c/ proprietário.

Tel: 2978-5102 / 99764-1716

ALUGA-SE EXCELENTE
APTO SANTANA

RUA ALFREDO PUJOL, 266
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.

99886-9162

