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Contate-nos: 
www.gazetazn.com.br

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

Faço Regularização 
de Imóveis na  
Prefeitura e no  

Corpo de Bombeiros. 
Projetos, reformas 
e ART necessárias.

Contato: Eng. 
Fabrício Tiberto

*ENGENHEIRO*

11 99776-0002

C/ exp. em Dep. Pessoal: e-social, programa Prosoft, folha de 
pagto/legislação. Enviar C.V: rhn_contabil@hotmail.com

Escritorio contábil admitE

RASPAGEM 
DE TACOS

3942-3939 
99735-1517

O melhor acabamento da ZN

%

A Diretoria da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas Regional  
(VILA MARIA) -, no uso de suas atribuições e de acordo com os 
artigos 52, 53, 54, 55 e 56 do Estatuto Social em vigor determina e 
torna pública a data de 20 de maio de 2020, para as Eleições dos 
cargos de Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, Secre-
tário Geral e Tesoureiro Geral da APCD – Central e Regionais; Diretor 
e Vice-Diretor dos Departamentos Científicos e Grupos de Estudos; 
Representantes das regionais para que em segunda votação os 
mesmos elegerão os membros titulares do Conselho Deliberativo da 
APCD (CODEL-APCD), referente à gestão 2020/2023. Membros do 
Conselho Fiscal (COFI-APCD) e Eleitoral (COEL-APCD), referente à 
gestão 2020/2026. Conselheiros dos Conselhos Deliberativo; Fiscal 
e Eleitoral das Regionais, quando previsto. As inscrições deverão 
ser feitas através de requerimentos próprios, em duas vias, envia-
dos e protocolados na secretaria dos Conselhos da APCD-Central, 
sito à Rua Voluntários da Pátria, nº 547 – 1º andar, para a Central e 
na APCD Regional VILA MARIA na Av. Conceição, nº 885 - Bairro, 
Canindé, com o encaminhamento da 1ª via dentro do prazo legal.

As inscrições para a Diretoria, Departamento Científico, Grupo de 
Estudo, serão por chapas Completas e para os Conselhos Delibera-
tivo, Fiscal e Eleitoral individualmente. O Prazo de inscrição encerra-
se no dia 20 de março de 2020 às 20:00h na secretaria dos Conse-
lhos da APCD-Central e na APCD Regional VILA MARIA às 18:00h. 

Os candidatos ao cargo do Conselho Deliberativo APCD Central, 
eleitos no primeiro pleito como representantes das respectivas Re-
gionais em 20/05/2020, reunir-se-ão até a primeira quinzena do mês 
de Junho nas suas respectivas Macrorregiões para elegerem por 
aclamação dos representantes presentes, os Conselheiros titulares 
e suplentes (CODEL-APCD), na proporção prevista no artigo 65 do 
Regulamento Eleitoral combinado com o artigo 41 do Estatuto So-
cial da APCD Central, todo processo eleitoral será organizado pelos 
coordenadores da Macrorregião e conduzido pelo Delegado Eleito-
ral indicado pelo COEL Central, que deverá obedecer aos critérios 
eleitorais definidos no Regulamento Eleitoral da APCD Central.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA DAS ELEIÇÕES DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA 
DE CIRURGIÕES DENTISTAS REGIONAL (VILA MARIA)

Dr. Antonio Monteiro da Fonseca Jr. 
Presidente do Coel Vila Maria

Dr. Valdir Augusto de Jesus
Secretário Coel Vila Maria

VEndo casa 
Jd. PErY

Com 6 casas para locações, todas 
com água e luz separadas, terreno 
11x25, r$ 650 mil. Tr. c/ Neusa.
F: 3851-8680 / 97396-9251

Vd. ótimo Ap. 73 m2, Rua Alfredo Pujol 
2 dorms, ót. sl. jantar/estar, coz, á.s, 2 banhs, 
1 vaga gar. Portaria 24h - só R$ 395 mil. 

Tr. (11) 99405-1390 WhatsApp

APTO SANTANA - VENDO 
A 300 MTS DO METRÔ

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

cercado, R$ 135 mil.

97747-1827

massaguaçú, na avenida do Hotel costa 
norte, c/ documentação ok. r$ 380 mil

VEndo casa caraguatatuba

tratar: 3064-6002

3 dormitórios, sala, cozinha e WC - r$ 250.000,00 
condomínio  R$ 150,00 - rEF 51 - F: 2231-1466

aPartamEnto bancários mandaQui

2 dormitórios, sala, cozinha e WC - r$ 180.000,00 
condomínio  R$ 150,00 - rEF 31 - F: 2231-1466

aPartamEnto bancários mandaQui

3 dormts, sendo 1 suíte, sacada, armários, 2 vagas, lazer total, próximo 
da Eng. Caetano Álvares r$ 370 mil. dir. c/ pror. tel: 96829-2790

VEndo aPto Vila aurora

A 600mts do metrô, c/ 120 m2 const. em 3 níveis, 190m2 de terreno. 
4 vagas. tel 99578-3190 ou 99175-5878. Aceita Financ.

VEndo casa no J. são Paulo Em Vila

PS9 CASA VERDE ESTÁ A 
PROCURA DE NOVOS TA-
LENTOS PARA O FUTEBOL 
FE MININO - O projeto está aber-
to para meninas/mulheres de 9 a 33 
anos, os treinamentos são as terças 
e quintas das 15 às 17h30, no cam-
po do Jardim São Bento, que fica 
localizado 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 Luiz Claudio (11) 95485-3601 
ou Fábio (11) 99511-3556.

VACINAÇÃO CONTRA RAIVA 
EM CÃES E GATOS - De segunda a 
sexta, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 
horas. Local: Rua Maria Amália Lopes 
Azevedo, 3.676 - Senha fornecida no 
início dos horários. Estacionamento 
não disponível no local.

CONSEG FREGUESIA DO Ó - 
presidido por Carlos Guaita Gar-
nica, realiza sua reunião toda últi-
ma quinta-feira do mês, às 19h30. 
Rua Calixto de Almeida 38, Jardim 
Monjolo - F: 3999-2576.

CONSEG CASA VERDE/SAN TA-
NA - presidido por Vicente D’Errico 
Neto, realiza reunião toda primeira 
terça-feira, a partir das 20 horas no 
E.E. Padre Manoel da Nóbrega, (co-
légio do Matão), localizado na Rua 
Santa Prisca, 122, Casa Verde. 

CONSEG VILA AMÁLIA - Reu-
niões: Na última 2ª-feira do mês, 
às 20 horas. Local: Auditório do 
Santana Parque Shopping - Rua 
Cons. Moreira de Barros, 2.780 - 
Lauzane Paulista.

CONSEG VILA SANTA MARIA 
- Reuniões: Na segunda 3ª-feira do 
mês, às 19 horas - Local: Colégio 
Silvio Gonzales - Avenida Deputado 
Emílio Carlos, 620 - Limão.

GRUPO AL-ANON PARADA 
INGLESA - Se você sente que 
sua vida foi afetada pela convivên-
cia com um alcoólico, podemos aju-
dar. Venha conhecer. Reuniões as 

quintas-feiras às 20 horas. Avenida 
Gal. Ataliba Leonel, 3.013 - ao lado da 
Igreja Nossa Senhora dos Prazeres - 
Informações: (11- 3228-7425) ou pelo 
site: www.al-anon.org.br

GRUPO AL-ANON IMIRIM - Se 
você sente que sua vida foi afetada 
pela convivência com um alcoólico, 
podemos ajudar. Reuniões as terças-
feiras às 20 horas. Avenida Imirim, 
1410. Informações: (11- 3228-7425) 
ou pelo site: www.al-anon.org.br

GRUPO AL-ANON SANTANA - 
Se você sente que sua vida foi afe-
tada pela convivência com um al-
coólico, podemos ajudar. Reuniões 
aos sábados às 17 horas (novo en-
dereço) Rua Salete, 83 - Santana. 
Informações (11) 3228-7425 ou pelo 
site www.al-anon.org.br

GRUPO AL-ANON JAÇANÃ - 
Reuniões realizadas as terças feiras 
no horário das 14 às 16 horas. Aos 
sábados (novo horário) das 17 às 19 
horas. Quem tem um Amigo ou um 
Familiar com problema do Álcool 
será bem vindo para poder compar-
tilhar e ouvir sobre os problemas 
que temos em comum. Aprendemos 
como praticar os Doze Passos do Al-
Anon em nossas vidas. Não existe 
taxa para ser membro. Reuniões rea-
lizadas na Igreja Santa Terezinha - 
Avenida Guapira, 20.55 - Jaçanã.

GRUPO AL-ANON VILA MARIA 
- Se você sente que sua vida foi afe-
tada pela convivência com um al-
coólico, podemos ajudar. Reuniões 
as segundas-feiras às 19h30. Praça 
Nª Srª da Candelária s/n, entrada 
pelo estacionamento. Informações: 
(11- 3228-7425) ou pelo site: www. 
al-anon.org.br

CORAL DELUZ - Estamos com 
vagas abertas para novos coralis-
tas, inclusive sempre estamos... 
Ensaiamos todas as 4ªs feiras a par-
tir das 20 horas no Núcleo Espírita 
Padre Zabeu - Rua Amaral Gama, 
113 - Santana para mais informa-
ções ligue: (11) 29710349.

NEURÓTICOS ANÔNIMOS - 
Tem como propósito ajudar pes soas 

que sofrem de problemas emocio-
nais. O grupo compartilha nas reu-
niões problemas comuns como: de-
pressão, insônia, isolamento, medo, 
pânico, ansiedade, ciúmes, entre ou-
tros. Não cobra taxa e mensalidades. 
Mais informações pelo site www.
neuroticosanonimos.org.br, pelos 
telefones: 3229-7523 e 3228-2042 
ou pelo e-mail.: enasp@neuroticos 
anonimos.org.br. Grupo Santana 
(Rua Gabriel Pizza, 122); Grupo 
Tucuruvi (Rua Paulo de Faria, 246); 
Vila Maria (Rua Mère Amedea, 10).

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.

comPro cÉdulas 
E moEdas

Antigas, nacionais e estrangeiras
(11) 3360-1550

 (11) 94117-2333

A Diretoria da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas APCD - 
Santana -, no uso de suas atribuições e de acordo com os artigos 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62e 63 do Estatuto Social em vigor determina 
e torna pública a data de 20 de maio de 2020 das 9h às 20h, para as 
Eleições dos cargos de Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presi-
dente, Secretário Geral e Tesoureiro Geral da APCD – Central e Regio-
nais; Diretor e Vice-Diretor dos Departamentos Científicos e Grupos de 
Estudos; Representantes das regionais para que em segunda votação 
os mesmos elegerão os membros titulares do Conselho Deliberativo 
da APCD (CODEL-APCD), referente à gestão 2020/2023. Membros do 
Conselho Fiscal (COFI-APCD) e Eleitoral (COEL-APCD), referente à 
gestão 2020/2026. Conselheiros dos Conselhos Deliberativo; Fiscal 
e Eleitoral das Regionais, quando previsto. As inscrições deverão ser 
feitas através de requerimentos próprios, em duas vias, enviados e 
protocolados na secretaria dos Conselhos da APCD-Central, sito à 
Rua Voluntários da Pátria, nº 547 – 1º andar, para a Central e na APCD 
- Santana, sito à Rua Voluntários da Pátria, 547 – 5º andar - Santana, 
com o encaminhamento da 1ª via dentro do prazo legal.

As inscrições para a Diretoria, Departamento Científico, Grupo de 
Estudo, serão por chapas Completas e para os Conselhos Deli-
berativo, Fiscal e Eleitoral individualmente. O Prazo de inscrição 
encerra-se no dia 20 de março de 2020 às 20:00h na secretaria 
dos Conselhos da APCD-Central e na APCD - Santana às 17:00h.

Os candidatos ao cargo do Conselho Deliberativo APCD Central, 
eleitos no primeiro pleito como representantes das respectivas Re-
gionais em 20/05/2020, reunir-se-ão até a primeira quinzena do mês 
de Junho nas suas respectivas Macrorregiões para elegerem por 
aclamação dos representantes presentes, os Conselheiros titulares 
e suplentes (CODEL-APCD), na proporção prevista no artigo 65 do 
Regulamento Eleitoral combinado com o artigo 41 do Estatuto Social 
da APCD Central, todo processo eleitoral será organizado pelos co-
ordenadores da Macrorregião e conduzido pelo Delegado Eleitoral 
indicado pelo COEL Central, que deverá obedecer aos critérios elei-
torais definidos no Regulamento Eleitoral da APCD Central.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA DAS ELEIÇÕES DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA 

DE CIRURGIÕES DENTISTAS APCD - SANTANA

Dr. Marcelo Augusto Mannis 
Presidente da APCD - Santana

Dra. Maria Angela Marmo Favaro
Secretária Geral da APCD -Santana

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

SENHORES LEITORES

Atenção antes de 
contratar um serviço!

O mais 
eficiente  
veículo 

de divulgação  
em toda  

região norte 
da capital.

Desde 1963 
ampliando e 
consolidando 
sua liderança 

na Zona Norte.

A Diretoria da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas APCD Re-
gional Tucuruvi -, no uso de suas atribuições e de acordo com os arti-
gos 54, 55, 56, 57 e 58 do Estatuto Social em vigor determina e torna 
pública a data de 20 de maio de 2020, para as Eleições dos cargos de 
Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, Secretário Geral e 
Tesoureiro Geral da APCD – Central e Regionais; Diretor e Vice-Diretor 
dos Departamentos Científicos e Grupos de Estudos; Representantes 
das regionais para que em segunda votação os mesmos elegerão 
os membros titulares do Conselho Deliberativo da APCD (CODEL
-APCD), referente à gestão 2020/2023. Membros do Conselho Fiscal 
(COFI-APCD) e Eleitoral (COEL-APCD), referente à gestão 2020/2026. 
Conselheiros dos Conselhos; Deliberativo, Fiscal e Eleitoral das Re-
gionais, quando previsto. As inscrições deverão ser feitas através de 
requerimentos próprios, em duas vias, enviados e protocolados na 
secretaria dos Conselhos da APCD-Central, sito à Rua Voluntários da 
Pátria, nº 547 – 1º andar, para a Central e na APCD Regional Tucuruvi, 
sito a Av. Mazzei nº 350 – Bairro: Tucuruvi – CEP 02310-000, com o 
encaminhamento da 1ª via dentro do prazo legal.

As inscrições para a Diretoria, Departamento Científico, Grupo de Es-
tudo, serão por chapas Completas e para os Conselhos Deliberativo, 
Fiscal e Eleitoral individualmente. O Prazo de inscrição encerra-se no 
dia 20 de março de 2020 às 20:00h na secretaria dos Conselhos da 
APCD-Central e na APCD Regional Tucuruvi às 20:00h.

Os candidatos ao cargo do Conselho Deliberativo APCD Central, elei-
tos no primeiro pleito como representantes das respectivas Regionais 
em 20/05/2020, reunir-se-ão até a primeira quinzena do mês de Junho 
nas suas respectivas Macrorregiões para elegerem por aclamação 
dos representantes presentes, os Conselheiros titulares e suplentes 
(CODEL- APCD), na proporção prevista no artigo 65 do Regulamen-
to Eleitoral combinado com o artigo 41 do Estatuto Social da APCD 
Central, todo processo eleitoral será organizado pelos coordenadores 
da Macrorregião e conduzido pelo Delegado Eleitoral indicado pelo 
COEL Central, que deverá obedecer aos critérios eleitorais definidos 
no Regulamento Eleitoral da APCD Central.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA DAS ELEIÇÕES DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE 

CIRURGIÕES DENTISTAS APCD REGIONAL TUCURUVI

Dr. Gilberto Gomes 
Presidente da APCD Regional Tucuruvi

Dr. Marcos Iussef Abduch
Secretário Geral da APCD Regional Tucuruvi

Muro cai em avenida e deixa os 
moradores do bairro preocupados

O muro na Avenida Daniel 
Malettini, próximo ao núme-
ro 262/284, (local que interliga 
a Avenida Engenheiro Caetano 
Álvares com a Avenida Água 
Fria), caiu na última segunda-
feira (10), por volta das 13h40. 
Os moradores isolaram o local 
por conta própria e acionaram 
a CET, a Defesa Civil verificou 
o local e interditou parcialmen-
te a via. A Comgás também foi 
chamada no local para averi-
guação das instalações. De acor-
do com a empresa, as insta-
lações não foram danificadas, 
porém se caso for preciso me-
xer no local, o responsável deve-
rá acioná-los para não acontecer 
nenhum tipo de vazamento. 

De acordo com a moradora, 
a casa ao lado está com racha-
duras no muro, há o medo de 
que se o poste cair acontecer um 
efeito dominó e cair nas casas 
dos moradores. Segundo a mo-
radora, a rota do ônibus foi mu-
dada por pressão dos morado-
res, quando o representante da 
Prefeitura e da Defesa Civil vie-
ram, e comunicaram ao fiscal da 

linha que corria risco.
Entramos em contato com 

a Subprefeitura Santana/Tu-
curuvi e a resposta foi que 
“houve o desmoronamento, e 
nossas equipes da Defesa Civil 
estiveram no local orientando 
os moradores e nossa equipe de 
CPDU realizou a interdição do 
local. Por tratar-se de área par-
ticular, a gestão da subprefeitu-
ra apenas notifica os proprietá-
rios para regularização”.

Segundo a Defesa Civil, 
em vistoria realizada pelos en-
genheiros da Subprefeitura 
Santana/Tucuruvi, não há ris-
co de desabamento da rua e por 
isso a interdição segue parcial. 
Na última quinta-feira, a in-
formação foi de que a empre-
sa responsável pela área dani-
ficada tinha um prazo de cinco 
dias para recompor o local e 
as providências já estavam em 
andamento.

Foto: Divulgação

Muro caiu e moradores fizeram a interdição por conta própria

Água Fria
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1. A Fórmula 1 passa por 22 paí-
ses, de cinco continentes. Veja o 
calendário e os locais que passam 
os carros mais rápidos do mundo.


2. Na última quarta-feira (12), o 
Corinthians recebeu o Guaraní  
na Arena, e foi pra cima em bus-
ca da vitória para a classificação. 
Aos oito minutos, o meia Luan 
abriu o placar, aos 20 minutos 
o Guaraní perdeu uma grande 
chance de empatar o jogo. Aos 28 
minutos, o meia Pedrinho foi ex-
pulso, por tentar chutar de bici-
cleta da entrada da grande área, 
e acaba dando um chute no ros-
to do lateral Ángel Benítez. Aos 
31 minutos, Boselli ampliou o 
placar, o Guaraní continuou 

tentado fazer o gol e aos 38 qua-
se diminuiu. Aos sete minutos 
do segundo tempo, o time para-
guaio conseguiu diminuir a van-
tagem do Timão em uma co-
brança de falta, com o atacante 
Fernando Fernández. Aos 40 mi-
nutos, o zagueiro Romaña fez 
falta no atacante Janderson, foi 
o segundo amarelo. Até o final 
do jogo o Corinthians pressio-
nou, mas não conseguiu a clas-
sificação. O Guaraní vai encarar 
o Palestino, do Chile, na próxi-
ma fase da Libertadores. Quem 
passar desse duelo vai para a 
fase de grupos para a chave que 
tem Bolívar, Tigre e Palmeiras. 
O Corinthians volta a campo 
no sábado, às 19 horas, para o 
clássico contra o São Paulo, no 
Morumbi, pela sexta rodada do 
Campeonato Paulista.


3. Neste domingo (16), às 11 ho-
ras, no Mané Garrincha, acon-
tece a Supercopa, entre o Cam-
peão Brasileiro Flamengo e o 
Campeão da Copa do Brasil  
Athletico, o árbitro Wilton 
Pe reira Sampaio apitará a 

partida, com Emerson Augusto 
de Carvalho e Fabrício Vilarinho 
da Silva. O árbitro de vídeo será 
Rodrigo Guarizo Ferreira do 
Amaral (SP). A Supercopa tam-
bém será atrativa do modo fi-
nanceiro para os clubes, serão 
distribuídos R$ 7 milhões: R$ 5 
milhões para o campeão, e R$ 2 
milhões para o vice.


4. Claudinha Gadelha tem re-
torno marcado ao octógono, 
e enfrentará sua compatriota 
Ma rina Rodriguez no UFC Okla-
homa City, que será realizado no 
dia 2 de maio. Claudinha é a sex-
ta colocada no ranking peso-pa-
lha, Gadelha. Em ação pelo UFC, 
conquistou duas vitórias e dois 
empates na organização, e ocu-
pa a nona posição no ranking da 
categoria. Card do evento (até 
o momento): Peso-palha: Clau-
dinha Gadelha x Marina Ro -
driguez - Peso-galo: Duda Cow-
boyzinha x Sarah Alpar.


Serviço de Utilidade Pú blica - 
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: Marcos Ribolli

Jogadores do Guaraní comemoram o gol da classificação

“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.

6ª rodada

Campeonato Paulista 2020

 Dia Hora Equipes L o c a l

14/2 19h15 Inter de Limeira x Santo André Major Levy Sobrinho     
14/2 21h30 Botafogo-SP x Água Santa Santa Cruz
15/2 16h30 Guarani x Novorizontino Brinco de Ouro 
15/2 19h Bragantino x Oeste Nabi Abi Chedid
15/2 19h São Paulo x Corinthians Morumbi              
16/2 19h Palmeiras x Mirassol Allianz Parque 
16/2 19h Ferroviária x Santos Fonte Luminosa 
17/2 20h Ituano x Ponte Preta Novelli Júnior

Etapa Datas GP Local

Pré-temp. 19-21 de fev Teste 1 Barcelona
Pré-temp. 26-28 de fev Teste 2 Barcelona
1ª 15 de mar Austrália Melbourne
2ª 22 de mar Barein Sakhir
3ª 5 de abr Vietnã Hanói*
4ª 19 de abr China Xangai
5ª 3 de mai Holanda Zandvoort*
6ª 10 de mai Espanha Barcelona
7ª 24 de mai Mônaco Monte Carlo
8ª 7 de jun Azerbaijão Baku
9ª 14 de jun Canadá Montreal
10ª 28 de jun França Le Castellet
11ª 5 de jul Áustria Spielberg
12ª 19 de jul Inglaterra Silverstone
13ª 2 de ago Hungria Budapeste
14ª 30 de ago Bélgica Spa-Francorchamps
15ª 6 de set Itália Monza
16ª 20 de set Singapura Marina Bay
17ª 27 de set Rússia Sochi
18ª 11 de out Japão Suzuka
19ª 25 de out EUA Austin
20ª 1º de nov México Cidade do México
21ª 15 de nov Brasil São Paulo
22ª 29 de nov Abu Dhabi Yas Marina

APTO SANTANA 
VENDO OU PERMUTO
2 dorms, sla, coz, banh, 1 vaga de 
gar., 63m2 a.u., R$ 330 mil. Aceito 
permuta por Sobrado ou Apto.
Dir. c/ propr. Tel: 96777-1139


