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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

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, 266APTO 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.

Anuncie em um 
jornal que faz a 

diferença.  
Há 56 anos.

www.gazetazn.com.br

MARCELO WINTHER

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

TRABALhISTA:  
•Vínculo de emprego •Horas extras •Demissões

PREvIDENCIáRIA:  
•Auxílio e aposentadorias 

Ao lado da 
estação 
Santana 
do Metrô

Advocacia

99733-4767 marcelo.winther@gmail.com

Com compartilhamento de despesas. Ar cond, banheiro, 
recepção, wifi ultra rápida. Tratar: 9 9975-7598

Alugo sAlAs em conjunto comerciAl

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

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

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

fERRAZ ConfECÇão-CoRtE dE RoUpAs

ferraz (11) 99847-6682

Prestamos serv. de corte para 
confecção. Temos ABVTEX

PROCURO MOTORISTA COM KOMBI

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

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

Instalação nova e moderna ótima localização com grande varie-
dade de produtos, além de roupas e imagens. 11 96247-0041

VEndo LojA dE ARtiGos RELiGiosos E EsotéRiCos no imiRim

3 dorms, suíte, 160m2, sala ampla, wc social, 
demais dependências. troco por casa ou 

sobrado em santana. Referência: R$ 900 mil.

Apto jARdins-VEndo oU tRoCo

tratar: 3064-6002

2 dorms, sala, coz, banheiro, 1 vaga. Direto 
com proprietário. Telefone 11 99501-2010

ALUGo Apto jd. são pAULo

ALUGA-SE APTO
4 DORMS - 1 SUíTE
Rua Voluntários da Pátria, 
2.570, apto 123, ao lado 

Faculdade São Judas. 
Tratar com proprietário.

Tel: 4412-4721 / 97121-3775
99962-9024 Cristina

97619-2420 Fernando

 - Na qualidade de Síndica do “Condomínio Conj. 
Res. Santo Antônio, em conformidade com as cláu-
sulas da Convenção, convoco os Srs. Condôminos 
para participar da Assembleia Geral Ordinária que 
fará realizar-se no dia 09/03/2019, às 8:30 horas 
com presença de todos ou às 9:00 horas com qual-
quer numero de Condôminos presentes no Salão 
Paroquial da Igreja Santo Antônio, sito a Rua Sal-
vador Tolezano, 164, para deliberarmos sobre as 
seguintes ordens do dia: 

A) Prestação de contas do exercício de 2018;
B) Previsão orçamentária para 2019;
C) Eleição do Síndico, Subsíndico e Conselho Consultivo. 

2- A eleição do Síndico, Subsíndico e Conselho Con-
sultivo; será realizada no dia 09/03/2019 das 11:30 
às 14:00 horas, também no Salão Paroquial da Igreja 
Santo Antônio. 

Não poderão participar da Assembleia, Condôminos 
em atraso com as cotas de despesas Ordinárias e 
Extraordinárias (cláusula 24ª da Convenção). 

Arlete Terezinha Brenneisen - Síndica  
São Paulo, 22 de fevereiro de 2019 

EDITAL DE CONvOCAÇÃO

opoRtUnidAdE tRoCo

tel: 94046-8736 c/ marcelo

Casa Jd. França 218m2 por Casa na 
Zona Norte por valor equivalente.

Sala c/ divisórias c/ 80m², 2 WC, Ar Cond. e 1 vaga 
R$ 1.200 + Cond. e IPTU - tr. 11 2283-4321

ALUGo sALA Em pRédio ComERCiAL Em sAntAnA

ApARtAmEnto bAnCáRios

f: 2231-1466 - REf. 5061

2 dormitórios, sala, cozinha e WC  
R$ 220.000,00 - condomínio R$ 150,00

ALUGo Apto mobiLiAdo mAndAQUi

f: 2231-1466 - REf. 5041

2 dormitórios, sala,  
cozinha, wc, 1 vaga coberta

1. O antepenúltimo colocado 
do Campeonato Gaúcho, Ave 
nidaRS, deu um susto no Co
rinthians na noite da últi
ma quartafeira (20), na Arena 
Corinthians. O Clube Alvinegro 
bobeou na marcação em uma 
bola cruzada pelo alto, e aos 
três minutos do primeiro tempo 
Flávio Torres cabeceou, Cássio 
falhou, e os visitantes abriram 
o placar. O time ficou apático 
não conseguia reagir e sofreu o 
segundo gol, aos nove minutos, 
em erro de Henrique que Tito 
aproveitou. Aos 47 do primeiro 
tempo o Corinthians diminuiu 
a vantagem do AvenidaRS com 
Henrique, que desvia de pé es
querdo e manda para as redes. 
No segundo tempo o time pau
lista levou mais um susto, mas 
um tempo depois começou a re
agir, aos 31 dos segundo tempo 
empatou a partida com Danilo 
Avelar. Aos 42 minutos o Timão 
virou o jogo com Júnior Urso, 
aos 46, Gustagol  fechou o placar. 
Corinthians 4 x 2 AvenidaRS.


2. O Palmeiras corre risco de 
ser rebaixado para a Série B do 
Campeonato Brasileiro. A que
da está entre as penas previstas 
pela FIFA a quem não cumprir 
as suas punições. O Palmeiras 
manteve o expresidente da CBF 
Marco Polo Del Nero como inte
grante do Conselho Deliberativo, 
mesmo após a FIFA determinar 

o banimento dele em qualquer 
atividade relacionada ao futebol. 
O cartola está impedido até o 
fim da vida de exercer qualquer 
função no futebol, desde 27 de 
abril do ano passado por decisão 
do Comitê de Ética da Fifa. Ele 
foi considerado culpado das acu
sações de suborno e corrupção, 
conflito de interesse e desvio de 
conduta e levou uma multa em 1 
milhão de francos suíços (R$ 3,5 
milhões na cotação atual). O ex
cartola recorreu à segunda ins
tância jurídica da Fifa na tenta
tiva de derrubar sua punição.


3. O Sport tem interesse na con
tratação de Diego Souza, do São 
Paulo, o atacante tem contra
to com o Tricolor até o final de 
2019 e ocupa a reserva de Pablo 
neste início de temporada. Os 
pernambucanos  não têm con
dições de pagar o salário atu
almente recebido pelo atleta e, 
num acordo por empréstimo, 
precisaria que o Tricolor arcas
se com parte dos rendimentos. 
O técnico do São Paulo, Cuca, 
não tem a licença que a CBF e 
a Federação Paulista de Futebol 
exigem dos treinadores que atu
am no Campeonato Paulista e 
no Campeonato Brasileiro. Isso, 
porém, não deve impedilo de di
rigir o time nos dois torneios. O 
São Paulo informou que o técni
co “já está comprometido a fazer 
(o curso para treinadores) na 

próxima edição” e que, “amar
rado a este compromisso, está 
autorizado a dirigir o time até 
lá”. A próxima edição dos cur
sos para obtenção da Licença A 
e da Licença Pró  as duas exigi
das pela FPF e pela CBF  estão 
previstas para dezembro, após o 
fim do Campeonato Brasileiro.


4. O lateralesquerdo Jorge, 
ex Flamengo, está perto de fe
char contrato com o Santos, 
atualmente no PortoPOR em
prestado pelo MônacoFRA. O 
Peixe conseguiu a liberação do 
Mônaco até o fim do ano e nego
cia os detalhes finais do acordo. 
O Alvinegro tenta o jogador de 
22 anos há semanas e havia de
sistido nos últimos dias.


Serviço de Utilidade Pública 
 Secr. Municipal de Esportes, La
zer e Recreação, Al. Iraé, 35, V. Cle
mentino, CEP: 04075000, Pabx: 
50886400, email: 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.: 32415822.

“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.

8ª rodada

Campeonato Paulista 2019

 Dia Hora Equipes Loc al

22/2 18h45 Mirassol x São Bento Municipal de Mirassol 

22/2 21h Bragantino x Novorizontino Nabi Abi Chedid 

23/2 16h30 Guarani x São Caetano Brinco de Ouro

23/2 19h Palmeiras x Santos Allianz Parque

24/2 17h São Paulo x RBB Morumbi 

24/2 17h Ponte Preta x Ituano Moisés Lucarelli

24/2 19h Botafogo x Corinthians  Santa Cruz 

25/2 17h30 Ferroviária x Oeste Fonte Luminosa

Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians 

Corinthians saiu perdendo, 
mas conseguiu a virada

Bloco “Todos na Contra Mão” 
desfila neste final de semana
Bloco Carnavalesco 

“Todos na Contra 
Mão”, fundado em 
30/04/2016 por ami
gos e moradores da re
gião, desfila no sábado 
(23), das 12h30 às 18 
horas. O bloco contará 
com Espaço Criança 
com monitores garan
tindo diversão para 
toda a família. O pon
to de venda de aba
dás: Oitava Produções 
é na Rua Aluisio de 
Azevedo, 362. Na com
pra do abadá chope à 
vontade no dia do des
file. O bloco desfilará 
na Rua Coronel Lúcio 
Rosales.

Foto: Divulgação

“Todos na Contra Mão” desfilará a partir das 12h30

BLOCO DO PAULICÉIA  Neste 
domingo, a partir das 13 horas, 
acontecerá o terceiro desfile do 
Bloco do Paulicéia! Bloco fundado 
em 2016 que a cada ano que passa 
arrasta um número ainda maior de 
foliões, sempre com muita alegria, 
agitação e folia. Sua música diver
sificada e ambiente familiar agra
dam todas as gerações, sempre com 
a presença de crianças, adolescen
tes, adultos e idosos em suas fes
tas e desfiles. O Bloco estará ar
recadando alimentos para doação, 
o desfile do Bloco será na Avenida 
Águas de São Pedro, 302314. 

FESTA ARRAIAL MADEIREN-
SE  No dia 17 de março de 2019 
a partir das 13 horas, haverá 
apresentação do Grupo folclórico 
Adulto e do Grupo Infantojuvenil. 
Com comidas típicas: Caldo Verde, 
Espetada, Bolo do Caco, Bolinho 
de bacalhau, Doces Típicos e muito 
mais...  Sorteio de vários brindes  
Para mais informações ligue: (11) 
22318818 / (11) 22310922/2208
3981 ou acesse: www.casailha 
damadeira.com.br  A Casa Ilha 
da Madeira está localizada na 
Rua Casa Ilha da Madeira, 214, 
Vila Amália (altura do nº 2.900 da 
Avenida Parada Pinto).

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA  Realizará eleição do 
Biênio 2019/2021 no dia 2 de abril 
de 2019, às 20 horas, no CEPSGs  
Padre Manuel da Nóbrega na Rua 
Santa Prisca, 122  Casa Verde, 
São Paulo. Com fulcro nas normas 
contidas na Seção VII, Subsecção 
VI do Regulamento dos Consegs. 

CONSEG ÁGUA FRIA/MAN-
DA QUI/TREMEMBÉ  Presidido 
por Silvonei Amaro realiza sua 
próxima reunião no dia 18 de fe
vereiro, a partir das 20 horas no 
Colégio CEDOM, que fica localiza
do na Rua Voluntários da Pátria, 
3.422  Alto de Santana. As próxi
mas reuniões já têm data e serão 
nos dias: 18 de março, 15 de abril, 
20 de maio, 17 de junho, 15 de ju
lho, 19 de agosto, 16 de setembro, 
21 de outubro, 18 de novembro e 
16 de dezembro. 

CONSEG CASA VERDE/

SAN TA NA  Presidido por Vi
cente 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), localizado 
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 
julho, 6 de agosto, 3 de setembro, 
1º de outubro, 5 de novembro e 3 
de dezembro. 

GRUPO ALATEEN JAÇANÃ: 
O Alateen, parte dos Grupos 
Familia res AlAnon, é para jovens 
de 13 a 19 anos cujas vidas foram 
ou estão sendo afetadas pelo con
tato direto com um alcoólico. As 
reuniões do Alateen Jaçanã acon
tecem todos os sábados das 17 
às 18h30 na Avenida Guapira, 
2.055  Jaçanã (Paróquia Santa 
Terezinha do Jaçanã). Não exis
tem taxas para ser membros nem 
mensalidade, os Alateens pos
suem um único propósito, recu
perarse do impacto do alcoolis
mo 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 pra
ticar os Doze Passos e as Doze 
Tradições do Alateen. Maiores 
informações 11 32287425   
www.alanon.org.br

AL COÓLICOS ANÔNIMOS 
GRU PO SANTANA  Realiza 
reuniões de segunda a sextafei
ra, das 19 às 21 horas, aos sába
dos, 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 
emocionais. O grupo comparti
lha nas reuniões pro blemas co
muns como depressão, insônia, 
isolamento, medo, pânico, an
siedade, ciúmes, entre outros. 
Não cobra taxa e mensalidades. 
Mais informações pelo site www. 
neuroticosanonimos.org.br, pelos 
telefones: 32297523 e 32282042 
ou pelo email: enasp@neuroticos 
anonimos.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 
reuniões to das as terças e sextas
fei ras, às 20 horas, na Paróquia 
Nossa Senhora Salette. Rua Dr. 
Zuquim, 1.746, Santana. Tel.: 
33159333.

ASSOCIAÇÃO ANTIAL CO Ó LI-
CA DO ESTADO DE SÃO PAU-
LO - NÚCLEO DO JA ÇANÃ  
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, 
Fre guesia do Ó. As reuniões são 
reali zadas as quartasfeiras, às 
19h30, e aos domingos, às 10h30. 

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 procurado 
ajuda ou reconheça a existência do 
problema de bebida. Não há taxas 
ou mensalidades. O propósito pri
mordial de seus membros é se re
cuperar do impacto do alcoolismo 
em suas próprias vidas. Avenida 
Imirim, 1.410  Igreja Nossa Senho
ra de Fá tima. Os encontros são rea
lizados as terçasfeiras, às 20 horas. 
Mais informações pelo tel.: 3228
7425  www.alanon.org.br

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

GRUPO AL-ANON - SAN TANA 
 Realiza reuniões as terçasfeiras, 
das 14 às 16 horas 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 alcoólicos, que propor
ciona informações e aju da para 
familiares, quer ou não o alcoóli
co tenha procurado ajuda ou re
conheça 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.

Trav. da Av. Braz Leme c/ 2 dorms, sala, coz, wc, terraço, 
1 vaga, ótima localização. Apenas R$ 380 mil. 

tratar c/ Celso tel:  99501-5541

VEndo sobRAdo sAntAnA

Tel/Whats: 9.6346-3133

2 dormitórios, sala 2 ambientes,  
1 vaga de garagem - Lazer de Clube   

Pgto. 100% Facilitado - Use seu FGTS
Próximo Av. Imirim / Hiper Andorinha /  

Shopping Santana Parque

LANÇAMENTO - IMIRIM
MINHA CASA MINHA VIDA

R$ 219 MIL


