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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

RASPAGEM 
DE TACOS
3483-6016

99780-6926
%

ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA

Rua Leite de Morais, 42 - sala 5 - Santana

*PENSÃO POR MORTE
*AUXÍLIO DOENÇA
*PENSÃO ACIDENTE

*LOAS
*ACRÉSCIMO DE 25%

Ao lado da estação 
Santana do Metrô

(11) 99733-4767(11) 3257-4164

TERRENO CAMPOS 
DO JORDÃO
1.205m2, 

R$ 180 mil.
F: 3064-6002

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

R$ 80 mil. Tratar c/ Agostinho

VENDO TERRENO
EXTREMA - MG

96268-9701/ 96056-5312

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

em Santana. Referência: R$ 1.300.000,00

APTO JARDINS - VENDO

Tratar: 3064-6002

VENDO 
TERRENO
Atibaia, próximo ao Frango 
Assado, Chácara Estância 
Brasil, 1.000m2, docto ok, 

cercado, R$ 135 mil.

97747-1827 PINTURAS E REFORMAS

F: 3984-3193 / 99267-6848

Faz Tudo, reformas em geral, pinturas, 
acabamentos, pisos, revestimentos, 

elétrica e encanamentos.
joserosenildogama@gmail.com

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.

VENDO 
KOMBI 93

Gasolina e kit gás, 
ótimo estado,  

R$ 10.500. Tr. c/ Paulo
Cel: 99780-6926

RASPAGEM 
DE TACOS

3942-3939 
99735-1517

O melhor acabamento da ZN

%

Situado no Cemitério Parque dos Pinheiros Bairro: Jaçanã. Valor: R$7.500,00. 
Contato: (11) 97760-2346 / (11) 2872-0267 - Tratar c/ Dona Eva

VENDE-SE JAzIgO MODElO STANDARD COM 3 gAVETAS

Mobiliado, na Rua Dr. Zuquim, 449, próximo ao 
Metrô Santana. Tratar c/ dr. Renato: 11 98149-7399

LOCAÇÃO CONJUNTO COM 3 SALAS APTO
MANDAQUI
Andar baixo, 2 dorms, 
sala, coz, 2 banhs, á. serv, 
elevador, playground,  
1 vaga, alt. da Av. Santa 
Inês, 1.200. R$ 300 mil. 

Aceito proposta. 
Tel: 3462-6777 João

Das Olimpíadas 2016
4.200 Moedas.

VENDO LOTE 
DE MOEDAS

Tel: 94741-5295

Águas de Lindoia
Venda ou Permuta
Valor: R$ 320.000,00 (as duas) 
2 casas novas germinadas. 
Terreno: 5 x 12,5 m² cada, 
Ár. construída: 43,75 m² (cada)
telefone para contato: 

(11) 94741-5295
Falar com edjalma

ALUGA-SE QUARTO
Para moças próximo 
do metrô Santana.

Tel: 96882-7742
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1. A Seleção Brasileira de Fu tebol 
Masculino venceu a Ar gentina 
por 2 a 0 com gols de Gabriel 
Jesus e Firmino. Na final da 
Copa América enfrentará o Peru, 
que venceu o Chile por 3 a 0, com 
gols de Edison Flores, Yoshimar 
Yotún e Paolo Guerrero. A parti-
da será no domingo (7), às 17 ho-
ras, no horário de Brasília, no es-
tádio do Maracanã.


2. A primeira e única mulher pre-
sidente do Corinthians, Marlene 
Matheus, morreu aos 82 anos 
na última terça-feira (2), em São 
Paulo. Marlene foi presidente do 
Corinthians de 1991 a 1993, a ex
-presidente pegou um período de 
transição entre a administração 
do marido, Vicente Matheus, já 
falecido, e a chegada do ex-presi-
dente Alberto Dualib ao poder. A 
causa da morte não foi informada.


3. Na última quarta-feira (3) 

o São Paulo anun-
ciou que vai jogar o 
Novo Basquete Bra-
sil (NBB)2019/20. 
A equipe comprou a 
franquia que perten-
cia ao Joinville e teve 
a permissão técnica 
da Liga Nacional de 
Basquete para a dis-
puta da competição. 
O elenco do São Paulo 
começou a treinar 
na última terça-feira 
(2), já se preparando 
para o Campeonato 
Paulista. Cláudio Mor - 
tari continua como 
técnico.


4. A brasileira Bia Haddad, 23 
anos, (121ª no ranking da WTA) 
não conseguiu passar pela jo-
vem britânica Harriet Dart 
(182ª), de 22 anos, e perdeu por 
2 sets a 1, parciais de 7/6 (7-4), 

3/6 e 6/1, em 2h24 de disputa. A 
tenista era favorita na disputa, 
Bia sentiu a coxa esquerda, e a 
partir daí caiu de rendimento, 
mesmo após bons games diante 
da tenista da casa. 


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.

Foto: Arquivo Pessoal

Bia Haddad sentiu lesão no terceiro set e 
acabou eliminada de Wimbledon

“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.

10ª rodada

Campeonato Brasileiro 2019

 Dia Hora Equipes L o c a l

13/7 17h Grêmio x Vasco Arena do Grêmio
13/7 19h São Paulo x Palmeiras Morumbi
13/7 19h Bahia x Santos Fonte Nova
13/7 21h Fortaleza x Avaí Castelão
14/7 11h Flamengo x Goiás Maracanã  
14/7 16h Cruzeiro x Botafogo Mineirão
14/7 16h Corinthians x CSA Arena Corinthians
14/7 16h Atlético PR x Internacional Arena da Baixada
14/7 19h Chapecoense x Atlético MG Arena Condá
14/7 20h Fluminense x Ceará Maracanã

Anuncie em 
um jornal 
que faz a 
diferença. 

Há 56 anos. 
www.gazetazn.com.br

Museu do Transporte Público Gaetano 
Ferolla é opção para as férias na ZN
As férias escolares chegaram 

e com elas aquelas horas de tem-
po livre, em que a criançada pre-
cisa de algo para gastar um pou-
co de energia. Uma boa pedida 
é visitar museus. Você sabia que 
existe o Museu dos Transportes 
Públicos em São Paulo? 

Conhecido como Museu da 
CMTC - antiga Companhia Mu-
nicipal de Transportes Cole tivo - 
o local foi criado em 1985, graças 
aos esforços de Gaetano Ferolla, 
um ex-funcionário da CMTC.

São três salas diferentes, o 
Salão dos Automóveis, com bon-
des movidos por tração animal e 
um exemplar de bonde elétrico 
de 1900! Há também um mode-
lo de ônibus antigo, já com mo-
tor. Uma outra sala é a Galeria 
de Fotos, com documentos his-
tóricos sobre a mobilidade na 
cidade, e há ainda um tercei-
ro espaço, chamado de Sala dos 
Móveis, com mobília antiga doa-
da pela própria CMTC.

A visita deve demorar en-
tre 1h30 e 2 horas e, além do 

passatempo divertido, garante o 
contato das crianças com o conhe-
cimento e a história da cidade! 
Um excelente programa para as 
férias. As visitas podem ser mo-
nitoradas, de terça a sexta-feira, 
mas o museu funciona de terça 

a domingo, das 9 às 17 horas. O 
Museu do Transporte Público 
está localizado na Avenida Cru-
zeiro do Sul, 780, Santana, próxi-
mo à estação Armênia, na linha 
Azul do Metrô, para agendamen-
to ligue: (11) 3315-8884.

Foto: Divulgação

Conhecido como Museu da CMTC, local tem exemplares dos antigos 
bondes elétricos, mobília antiga e fotos históricas da cidade

PS9 CASA VERDE ESTÁ A 
PROCURA DE NOVOS TALEN-
TOS PARA O FUTEBOL FE-
MININO - O projeto está aberto para 
meninas/mulheres de 9 a 33 anos, os 
treinamentos são as terças e quin-
tas das 15 às 17h30, no campo do 
Jardim São Bento, que fica localiza-
do na Avenida Braz Leme, 1.171, e 
de segunda, quarta e sexta, das 19 às 
21 horas, Futebol de Salão no Centro 
Esportivo Casa Verde que está locali-
zado na Rua Armando Coelho Silva, 
775. Para saber mais sobre o projeto 
entre em contato com Dayane Dias 
(11) 98404-1458, Luiz Claudio (11) 
95485-3601 ou Fábio (11) 99511-3556.

4ª FESTA EM HONRA A SÃO 
BENTO - Dia 11 de julho - Santa 
Missa pelos Trabalhadores, às 10 ho-
ras, Santa Missa pelos Enfermos às 
15 horas, Divina Liturgia Pontifical 
às 19h30 na Capela Bizantina São 
Bento que está localizada na Avenida 
Machado Pedrosa, 692 - Tucuruvi. No 
dia 13 de julho, a partir do meio dia, 
Feijoada Beneficente na Rua Santo 
Adalberto, 220 - Jardim França.

CHÁ BINGO BENEFICENTE - 
Da Associação São Pio de Pietrelcina 
e João Paulo II mais conhecida como 
Casa Padre Pio acontecerá no dia 13 
de julho, a partir das 15 horas. Esse 
bingo ajudará a manter a Casa Padre 
Pio aberta, sua manutenção e os tra-
balhos sociais feitos com as famílias ca-
rentes da região. Valor R$ 30. Compras 
e reservas na Casa Padre Pio na Rua 
Tapiraí, 236 - Vila Izolina Mazzei - 
Local do Chá Bingo: Casa Dom Macário 
- Rua Amambai, 1.415 - Vila Maria - 
Próximo à Paróquia Candelária. Para 
mais informações ligue: (11) 2338-
2796 ou (11) 95399-6990.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
2KGE - É uma organização privada 
de interesse público com atividades 
em projetos sociais para Pessoas em 
situação de vulnerabilidade social, 
na comunidade da Vila Brasilândia, 
Zona Norte de São Paulo. Caso você 
queira conhecer ou obter maiores 
informações da associação 2KGE, 
basta entrar em contato conos-
co pelo telefone: (11) 3921-4985 ou 
whatsapp (11)98366-1653 ou visi-
tando nosso site: www.2kge.org.

QUERMESSE DE SANT’ANA - 
Nos dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 26, 27 e 
28 de julho, sábados e domingos das 
11 às 22 horas e 26 de julho das 7 às 
22 horas. A Paróquia de Sant’Ana 
está localizada na Rua Voluntários 
da Pátria, 2060 - Santana. Para mais 
informações: (11) 2979-5558 / (11) 
2281-9085 - www.paroquiasantana. 
org.br - @paroquiasantanasp 

A DIRETORIA DA CASA ILHA 
DA MADEIRA DE SÃO PAULO 
- Convida para participarem do 
Aniversário de 50 anos da Casa Ilha 
da Madeira de SP e 600 anos da Ilha 
da Madeira. No dia 7 de julho de 
2019, a partir das 13 horas, Show 
Especial com Ângelo Máximo (Cantor 
da Jovem Guarda) Apresentação do 
Grupo Folclórico Adulto e do Grupo 
Infantojuvenil. Comidas típicas: Caldo 
Verde, Espetada, Bolo do Caco, Bolinho 
de Bacalhau, Doces Típicos e mui-
to mais. Para mais informações ligue 
Fone / Fax: (11)2231-8818 / (11) 2231-
0922 / 2208-3981 c/ Valdete/Dinarte/
Camila ou acesse: www.casailha 
damadeira.com.br ou envie e-mail:  
casailhamadeira1@uol.com - Face-
book: casa ilha da madeira de sp A 
Casa Ilha da Madeira está localizada 
na Rua Casa Ilha da Madeira, 214 Vila 
Amália (Alt. do nº 2900 da Avenida 
Parada Pinto). Fone/Fax: (11)2231-
8818 / (11) 2231-0922 / 2208-3981 c/ 
Valdete/Dinarte/Camila.

AMIGOS DO FIDALGO - Aguar-
dam para os saraus de 2019 em novo 
endereço: Rua Professor Marcondes 
Domingues, 164 -Próximo à Estação 
Metrô Parada Inglesa, das 14 às 16 ho-
ras. Próximas datas: julho férias - 29 de 
agosto - 26 de setembro - 31 de outubro 
- 28 de novembro - dezembro férias. 

PARÓQUIA MENINO JESUS 
- Convida para a 1ª festa da Pizza 
com Bingo no dia 11 de agosto a 
partir das 18h, os convites custam 
R$ 25,00 com direito ao rodízio de 
minipizzas. Avenida Mazzei, 491 
-Tucuruvi - para mais informações 
ligue: (11) 2203-6185.

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

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA - Presidido por Vicente 
D’Errico Neto, realiza sua próxima 
reunião no dia 6 de agosto, 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:, 3 de se-
tembro, 1º de outubro, 5 de novem-
bro e 3 de dezembro. 

CONSEG FREGUESIA DO Ó - 
Presidido por Carlos Guaita Gar-
nica, realiza reunião toda última 
quinta-feira do mês, às 19h30. Na 
Rua Calixto de Almeida, 38 - Jardim 
Monjolo - para mais informações li-
gue: (11) 3999-2576.

GRUPO ALATEEN JAÇANÃ: 
O Alateen, parte dos Grupos 
Familiares Al-Anon, 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 as 
18h30 na Avenida Guapira, 2055 - 
Jaçanã (Paróquia Santa Terezinha 
do Jaçanã). 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

Final do Mundial Feminino será 
entre Estados Unidos e Holanda

Neste domingo (7), ao meio-
dia, a maior seleção campeã do 
torneio, Estados Unidos, en-
frentará a Holanda, que par-
ticipa da sua segunda Copa 
Feminina. A Seleção Americana 
venceu a Inglaterra, na ter-
ça-feira (2), por 2 a 1, e é a fa-
vorita para vencer a Copa. Os 
Estados Unidos já venceram a 
competição três vezes (1991, 
1999 e 2015). No sábado (6), 
Inglaterra e Suécia disputam o 
terceiro lugar.

A Holanda vem de uma boa 
campanha em torneios euro-
peus. Na última quarta-feira 
(3), venceu a Suécia por 1 a 0 
em uma partida intensa e mui-
to disputada até a prorrogação. 
O gol da classificação foi mar-
cado por Groenen, na prorro-
gação. A Holanda participa da 
sua segunda Copa do Mundo 
Feminina e já tinha feito his-
tória ao ir pela primeira vez à 
semifinal, agora vai lutar pelo 
título.

Fotos: FIFA

A Seleção Americana já venceu a competição por três vezes (1991, 1999 e 2015)

Copa do Mundo de Futebol Feminino

A Seleção Holandesa participa da sua segunda Copa do Mundo Feminina, 
e busca fazer história

Concurso do Detran.SP acontece neste domingo
As provas para preencher 400 

vagas ofertadas no concurso pú-
blico do Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo (Detran.
SP) serão aplicadas neste do-
mingo (7) para 150.545 candida-
tos - uma média de 376 inscri-
tos por vaga. Na Capital e Região 
Metropolitana de São Paulo, 
58.714 vão disputar 73 vagas. 

Os interessados na carreira 
de Oficial Estadual de Trânsito 
devem se apresentar ao local 
de prova até às 7h30. Os por-
tões serão fechados às 8 horas. 
No período da tarde, será a vez 
de quem vai concorrer a uma 
vaga para Agente Estadual de 

Trânsito. Para esses candidatos, 
os portões fecharão às 14h30. 
Recomenda-se chegar com, no 
mínimo, meia hora de antece-
dência. Todos devem levar docu-
mento de identificação com foto.

O concurso é composto por 
uma prova objetiva com 60 
questões de múltipla escolha e 
uma redação. Com contratação 
sob o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), os 
aprovados receberão salários 
iniciais de R$ 1.863 (nível mé-
dio) e de R$ 4.657,50 (superior). 

O local exato do exame será en-
viado ao e-mail informado na hora 
da inscrição. Também poderá ser 

consultado no site da Fundação 
Carlos Chagas (FCC), organizado-
ra do concurso. Caso não receba o 
cartão informativo, ligue até sex-
ta-feira (5) para a FCC no telefone 
(11) 3723-4388. Planeje como che-
gar ao local, confira as opções de 
transporte previamente e, se neces-
sário, faça o trajeto um dia antes.

Atenção à folha de respos-
ta - É por meio dela que a pro-
va será corrigida. Perder pontos 
na hora de preencher a folha de 
resposta pode fazer a diferença. 
Logo, dedique máxima atenção 
a essa etapa. Confira as instru-
ções de preenchimento no ca-
derno de questões.


