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SENHORES LEITORES

Atenção antes de 
contratar um serviço!

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

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.

ALUGA-SE SALAS 
SANTANA
Rua Dr. Olavo Egídio, 383, 

c/ 24m2 e 32m2.  
Valor: R$ 700,00

Tel: (19) 98821-7159
Associação dos Servidores do Departamento de 
Água e Esgoto - ASDAE, com sede na cidade de 
São Paulo, à Rua Riachuelo, 106, Centro, repre-
sentada pelo Presidente abaixo assinado, convo-
ca, pelo presente edital, todos os associados para 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na 
sede no dia 08 de julho de 2019.
08 de julho de 2019, às 9h00,em primeira convoca-
ção, com quorum legal, ou, às 9h30min, em segun-
da convocação, com qualquer número de presen-
tes, com a seguinte ordem do dia: 
1- Constituição da comissão eleitoral para convoca-
ção a realização de eleição para o triênio 2019/2021. 
2- Assuntos Gerais. 

São Paulo, 12 de julho de 2019 
Paulo Rodrigues das Neves - Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO 
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - ASDAE

CNPJ 62.872.526/0001-08
ASSEMBLEIA ExTRAORDINÁRIA

O Grêmio Recreativo Cultural Bloco Carnavalesco GARO-
TOS DA VILA SANTA MARIA Convoca todos os seus Di-
retores e Associados para Assembleia Geral com objetivo 
de eleger nova diretoria. A Assembleia será realizada no 
dia 17 de julho de 2019, às 19 horas em 1ª chamada e 
às 20 horas em 2ª chamada, que será realizada na sede 
Social da entidade, na Avenida Deputado Emilio Carlos, 
3.017- Vila nova Cachoeirinha, 333 - CEP.02721.100/SP.

São Paulo, 12 de julho de 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EMPRESA CONTRATA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Com experiência em WORD/EXCEL/INTERNET para início 

imediato. Enviar currículo para pré seleção no e-mail:  
recrutamentoszn.2018@gmail.com. As entrevistas serão  
realizadas por telefone/e-mail. Local de trabalho Santana/ZN

No Clube de Campo, 3 dorms, 1 suíte, sala, varanda, 2 garagens, só R$ 550.000,00
Tr: (11) 4419-6396/ 97111-0155 c/ Paulo

APARTAmENTO - mAIRIPORã

Locação, R$700,00 a diária para 12 pessoas.
Tr: (11) 4419-6396 / 97111-0155

CháCARA - mAIRIPORã

Terrenos c/ 159m2, R$5.000,00 - entrada e R$650,00/mês
 Total R$45.000,00 - Tr: (11) 97111-0155 

TERRA PRETA - mAIRIPORã

PS9 CASA VERDE ESTÁ À 
PRO CURA DE NOVOS TALEN-
TOS PARA O FUTEBOL FEMI-
NINO - 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 localizado 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.

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. Se  você 
quiser 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 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, 2.060 - Santana - Para mais 
informações: (11) 2979-5558 / (11) 
2281-9085 - www.paroquiasantana.
org.br - @paroquiasantanasp 

AMIGOS DO FIDALGO - Aguar-
dam para os saraus de 2019 em 
novo endereço: Rua Professor Mar-
condes Domingues, 164 - Próxi mo à 
Estação Metrô Parada Inglesa - da 
14 às 16 horas. Próximas datas: ju-
lho férias - 29 de agosto - 26 de se-
tembro - 31 de outubro - 28 de no-
vembro - dezembro férias. 

PARÓQUIA MENINO JESUS - 
Convida para a 1ª Festa da Pizza com 
Bingo no dia 11 de agosto, a partir das 
18 horas, 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 

próxima reunião no dia 15 de ju-
lho, a partir das 20 horas no colé-
gio 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-
TA NA - 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 sua reunião toda últi-
ma quinta-feira do mês, às 19h30. 
Na Rua Calixto de Almeida, 38 - 
Jardim Monjolo - para mais infor-
mações ligue: (11) 3999-2576.

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 
(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

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 pessoas que 
sofrem de problemas emocionais. O 
grupo compartilha nas reuniões pro-
blemas comuns como: depressão, in-
sônia, isolamento, medo, pânico, an-
siedade, ciúmes, entre outros. Não 
cobra taxa e mensalidades. Mais in-
formações pelo site www.neuroticos 
anonimos.org.br, pelos telefones: 
3229-7523 e 3228-2042 ou pelo 
e-mail.: 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 as quintas-fei-
ras, às 20 horas, no salão 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 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 as ter-
ças-feiras, às 20 horas. Mais infor-
mações pelo tel.: 3228-7425 - www.
al-anon.org.br

Audiências Públicas do Projeto de 
Lei Orçamentária 2020 começam 
nesta sexta-feira em toda cidade
A partir desta sexta-feira 

(11), começam as audiências 
públicas nas 32 subprefeitu-
ras da cidade sobre o projeto de 
Lei Orçamentária Anual 2020 
(PLOA 2020). Promovidas pela 
Secretaria Municipal da Fa-
zenda, as audiências abrem es-
paço para que os munícipes 
apontem as prioridades para a 
alocação de recursos no orça-
mento da cidade. Além da par-
ticipação nas audiências, os 
munícipes podem enviar suas 
contribuições para o PLOA 
2020: www.prefeitura.sp.gov.br/
sugestoesploa2020

Durante as audiências 

públicas, serão abordados ain-
da o Programa de Metas 2017-
2020 e o projeto Diálogo Aberto. 
Quanto ao Programa de Metas, 
serão apresentados os resulta-
dos já obtidos e feita uma revi-
são para o biênio 2019-2020. Já 
o Projeto Diálogo Aberto consis-
te num espaço para prestação 
de contas das Subprefeituras, 
com a participação de servido-
res, Conselhos Participativos 
e munícipes. Confira a agen-
da das audiências públicas nas 
Subprefeituras da Zona Norte:

Subprefeitura Freguesia do 
Ó/Brasilândia: dia 11/7, às 19 
horas em seu auditório (Avenida 

João Marcelino Branco, 93/95);
Subprefeitura Pirituba/Ja-

ra guá: dia 12/7, às 19 horas na 
Associação Comercial de São 
Paulo Distrital Noroeste (Rua 
Luís Braile, 8);

Subprefeitura Jaçanã/Tre-
membé: dia 15/7, às 19 horas 
no CEU Jaçanã (Rua Francisca 
Espósito Tonetti, 105);

Subprefeitura Vila Maria/
Vila Guilherme: dia 16/7, às 19 
horas em seu auditório (Rua 
General Mendes, 111)

Subprefeitura Casa Verde: 
dia 18/7, às 19 horas em seu au-
ditório (Avenida Ordem e Pro-
gresso, 1001).

Estados Unidos vence a Holanda e 
levanta a taça de Campeãs do Mundo

No último domingo (7), 
os Estados Unidos venceu a 
Holanda por 2 a 0, pela Copa do 
Mundo Feminina de Futebol. 
A Holanda se fechou na defe-
sa e impôs dificuldades para as 
americanas. 

Quando os EUA encontra-
vam espaço, a goleira holan-
desa Van Veenendaal estava lá 
para evitar os gols, mas isso du-
rou apenas no primeiro tempo, 
pois aos 15 minutos a zaguei-
ra Van der Gragt levantou de-
mais o pé e acertou a atacante 
Morgan na área, a árbitra olhou 
o VAR e a zagueira levou car-
tão amarelo. Aos 16 minutos 
do segundo tempo, a atacante 
Rapinoe cobrou pênalti de pé di-
reito, e a goleira holandesaVan 
Veenendaal nem se mexeu. USA 
1 x 0 Holanda. Aos 23 minutos 
a meia Lavelle carregou a bola 
com liberdade pelo meio-cam-
po, gingou para a esquerda e 
chutou forte, bem no cantinho. 

Fim de jogo, Estados Unidos é 
Tetra campeão do Mundo pelo 
Futebol Feminino. 

Na disputa do tercei-
ro lugar, a Suécia desbancou 
a Inglaterra por 2 a 1, com 
gols de Asllani e Jakobsson 
pela Suécia e Fran Kirby pela 
Inglaterra. 

Seleções femininas que mais 
ganharam a Copa do Mundo

4 títulos: Estados Unidos 
(1991, 1999, 2015 e 2019)

2 títulos: Alemanha (2003 e 
2007)

1 título: Noruega (1995) e 
Japão (2011)

Foto: FIFA

Estados Unidos vence a Holanda por 2 a 0

Copa do Mundo Feminina de Futebol

A Associação dos Médicos Veterinários da Zona Norte da Cidade de São Paulo - 
AMVZN-SP - convoca os Associados Efetivos e adimplentes para a Assembleia Geral 
Ordinária e participação no processo eletivo para a nova Diretoria Executiva e Conse-
lho Deliberativo da AMVZN-SP, biênio 2019-2021, que ocorrerá às 20:30 horas, do dia 
15 de agosto de 2019, em primeira chamada, na sede do Vetimagem Norte, situado 
a Rua Pedro Madureira 322, Jardim São Paulo, São Paulo, SP.
Após a circular expedida no último mês de junho, a Chapa única apresentada e que 
concorrerá ao pleito está assim definida:
-Presidente: Rogerio Arno Miranda
-Vice Presidente: Roberto Tadeu Scervino
-Primeiro Secretário: Ana Paula Cruz
-Segundo Secretário: João Wagner Lemos
-Primeiro Tesoureiro: Carla Nappo Tobaruela Alves
-Segundo Tesoureiro: Marcos Vecchiato Galletti
-Diretor Científico: Alcione Alcides da Silva
-Diretor Social e Relações Públicas: Flavio Kimito Kyiohara
-Conselho Deliberativo: Alexandre de Aguiar Urbietis, Acacio Ferreira de Toledo, So-
lange Rodrigues Paulo, Maria das Graças Spinasse, Teresa Lembo
Lembramos ainda que de acordo com o Parágrafo único do Artigo 19 do Estatuto da AM-
VZN-SP, a posse da nova Diretoria ocorrerá imediatamente após a apuração dos votos.

Cordialmente, Roberto Tadeu Scervino - Presidente do Conselho Deliberativo 
e-mail: amvzn@amvzn.com.br endereço eletrônico: www.amvzn.com.br 

São Paulo, 12 de julho de 2019

ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DA
ZONA NORTE DA CIDADE DE SÃO PAULO

RUA PEDRO MADUREIRA Nº 322 JARDIM SÃO PAULO
CEP 02044-000 SÃO PAULO – SÃO PAULO

CNPJ. Nº 04.057.579/0001-80

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO:

1. Foi publicado no Diário Oficial 
da última quinta-feira (11), que o 
estado de São Paulo não irá per-
mitir a venda de bebidas alco-
ólicas em estádios de futebol e 
arenas esportivas. O Projeto de 
Lei foi vetado pelo governador 
em exercício, Rodrigo Garcia. O 
Projeto de Lei, de autoria do de-
putado Itamar Borges (PMDB), 
foi aprovado, em duas votações, 
pela Assembleia Legislativa no 
mês de junho. Era previsto que a 
venda e consumo de bebidas al-
coólicas poderiam acontecer em 
bares, lanchonetes, camarotes e 
espaços vips dos estádios e a pu-
blicação do veto ocorreu na últi-
ma quinta-feira (11).


2. Na última quarta-feira (10), 
o Palmeiras recebeu o Inter-
nacional pela Copa do Brasil, am-
bos foram com tudo atrás da vi-
tória, a marcação estava forte e 
o jogo ficou travado no meio de 
campo. Porém, aos 21 do primei-
ro tempo o Palmeiras teve mais 
eficiência e abriu o placar com 
o atacante Zé Rafael, o volante 
Bruno Henrique recebeu a bola 
na direita e cruzou na primei-
ra trave e Zé Rafael chegou para 
cabecear forte. Minutos depois o 
Inter quase empatou com o meia 
Nico López, mas parou ai. O time 
Colorado não mostrou força para 
empatar a partida e recuou. No 
segundo tempo, o Palmeiras 
se posicionou por ficar no con-
tra-ataque. Com o Verdão recu-
ado o Inter tentou reagir, mas 
não chegou ao empate. Agora 

o Palmeiras joga por um empa-
te para seguir a diante na com-
petição. O Inter precisa de uma 
vitória por dois gols de diferen-
ça (não há o critério do gol fora 
de casa) para ficar com a vaga. Se 
o Colorado vencer por um gol de 
vantagem leva a decisão para os 
pênaltis. Quem passar na próxi-
ma fase enfrenta o vencedor do 
confronto entre Atlético-MG e 
Cruzeiro. Na próxima quarta-
feira (17), o Internacional rece-
be o Palmeiras no Beira-Rio, em 
Porto Alegre.


3. O GP da Grã-Bretanha acon-
tece neste final de semana (12, 
13 e 14). O 1º treino livre acon-
tece na sexta-feira (12) de julho, 
das 6 horas. às 7h30. O 2º trei-
no também será na sexta-feira 
(12), das 10 às 11h30. O terceiro 
treino será no sábado (13), das 7 
às 8 horas. Às 10 horas, o treino 

classificatório. No domingo (14), 
acontece a corrida às 10h10. 


4. O Campeonato Brasileiro retor-
na neste final de semana, após a 
pausa para a Copa América 2019, 
onde a Seleção Brasileira foi cam-
peã em cima do Peru. O Brasil so-
freu, mas venceu o Peru por 3 a 1 
na tarde do último domingo (7), 
no Maracanã, e conquistou pela 
nona vez a Copa América. Pela 
Seleção Brasileira os gols foram 
feitos pelos jogadores Everton 
Souza aos 14 minutos do pri-
meiro tempo, Gabriel Jesus aos 
47 minutos, e Richarlison aos 44 
do segundo tempo,  e pelo Peru 
Paolo Guerrero marcou aos 43 do 
primeiro tempo. 


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: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

Jogadores comemoram o gol 

“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.

2 dorm, 1 wc, sl, coz com armários, 1 vg, cond. R$ 270,00,  
R$ 243.000,00. Financ banc. Próx. Supermercado Bergamini
Tel: 99718-1116 - Creci 68943

APTO LAUZANE

RASPAGEM 
DE TACOS

3942-3939 
99735-1517

O melhor acabamento da ZN

%


