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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

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

cercado, R$ 145 mil.

97747-1827
Massaguaçú, na avenida do Hotel Costa 
Norte, c/ documentação ok. R$ 380 mil

VENDO CASA CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002

LUIS CARLOS VENANCIO, presidente do Conselho Delibe-
rativo do LAUSANNE PAULISTA FUTEBOL CLUBE, no exer-
cício de suas funções e atribuições com fundamento nos ar-
tigos 12º, 13º, 14º, 15º e 16º do Estatuto Social do Clube, no 
regimento interno do processo Eleitoral, convoca todos os 
associados em condições de participação, para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 19 de 
abril de 2020, das 09h00min às 12h00min respectivamente 
em primeira e segunda convocação, em sua sede social, si-
tuada a Rua Maria Bandini Savoy, 172, a fim de deliberarem 
e exercerem o direito ao sufrágio, regido por aqueles orde-
namentos em conformidade, com a seguinte ordem do dia: 
1) Leitura e aprovação da ata de reunião anterior; 
2) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Órgão Admi-
nistrativo, mandato de 01/05/2020 à 30/04/2022; 
3) Eleição do Presidente e membros efetivos e suplentes do 
Conselho Deliberativo; 
4) Em seguida conforme art. 36 alínea B e art. 42 eleição do 
Presidente e membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. 
Somente será aceito o registro de chapa completa em con-
formidade com os artigos 28º, parágrafo 1º e artigo 88º, alí-
nea - A, podendo ser realizado após publicação deste edital 
e até (20) dias antes da eleição, no horário de expediente da 
secretaria do clube, das 09h00min às 17h00min.

São Paulo, 20 de março de 2020
Luís Carlos Venâncio - Presidente do Conselho Deliberativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELETIVA

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimen-
to de ROMILDA MARIA LIMA 
portadora da CPF 027431006-
64, compareça em nosso 
residência, no prazo de 3 dias 
úteis. O seu não compareci-
mento caracterizará o Aban-
dono de Emprego, conforme 
o artigo 482, letra “I” da CLT.

São Paulo, 20 de março 2020 
Empresa: Manuel Alvaro Queiroz da Silva

arco íris pinturas
Trabalho com pinturas em geral,  

fachadas, grafiato, texturas,  
retirada de papel de parede e latéx.

9 6218-6742
Reinaldo

Pé na areia, 133m2, 3 suítes, 2 vagas, lazer completo, 
valor 600 mil, aceito imóvel na cidade SP.

Fone: 13 3481-4687 / 13-98217-5729

TROCO ApTO pRAiA gRANDE AViAçãO

Mauro Castano, braço direito de Buddy Valastro, 
esteve na  loja de doces Carlos Bakery do 

Shopping Center Norte na última sexta-feira
Na última sexta-feira (13), 

Mauro Castano, braço direi-
to de Buddy Valastro esteve na 
loja de doces Carlos Bakery do 
Shopping Center Norte, para 
fazer Canolli para a imprensa 
local e influencers. O público e 
os convidados puderam acom-
panhar o preparo do Canolli da 
Carlo’s Bakery na cozinha da 
loja.

A fábrica da marca fica em 
Pinheiros, na zona oeste de São 
Paulo e abastece todas as lojas, 
na fábrica são feitas as massas, 
as cascas de canollis, e na loja 
é feita a finalização e também 
a produção de creme. O recheio 
do creme é feito todos os dias, 
para ficar fresquinho. Em um fi-
nal de semana foram vendidos 
1.500 canollis, de um único pro-
duto. Na loja, além de vender 
doces há a parte de merchandi-
sing que os fãs da marca com-
pram os produtos.

A terceira unidade da mar-
ca no Brasil, está  localizada 
no Shopping Center Norte na 
Avenida Travessa Casalbuono, 
120 - Vila Guilherme. Para mais 
informações (11) 2224-5959.

Fotos: AGZN

Mauro Castano colocando creme no canolli

Mauro Castano em frente a loja no Shopping Center Norte

Dez motivos para ser um jovem empreendedor 
O Brasil já conta com 

mais de 51 milhões de em-
preendedores registrados no 
Microempreendedor Individual 
(MEI) e este número não para 
de crescer, especialmente entre 
os jovens. De acordo com um le-
vantamento do Sebrae 22,2% 
dos empreendedores possuem 
entre 18 e 24 anos - em 2017 
este número era de 18,9%. 

Mesmo assim, o receio de 
arriscar-se no mundo do pró-
prio negócio ainda existe e, por 
isso, há quem esteja protelan-
do a decisão. Guy Peixoto Neto, 
mentor de empreendedorismo 
jovem, abriu sua primeira em-
presa quando tinha apenas 22 
anos. Ele listou dez bons moti-
vos para tomar a iniciativa do 
empreendedorismo: 

1- Ganhar dinheiro a partir 
de uma ideia original

A sensação de ganhar di-
nheiro com algo que você criou 
é única e tem muitas vanta-
gens. Entre elas: receber remu-
neração por conta de uma ideia 
sua é bem mais empolgante e 
motivador do que depender de 
um salário, por exemplo. Além 
disso, você tem poder de esco-
lha sobre o que quer fazer com 
a sua vida, já que a decisão so-
bre o destino do dinheiro é to-
talmente sua, sem limitações. 
É o dinheiro total da sua de-
dicação, diferente de receber 
uma remuneração junto com 
um holerite. 

2- Ser o seu próprio chefe
De acordo com uma pesqui-

sa da OnePoll, 77% dos traba-
lhadores sonham em ser seus 
próprios chefes. A responsabi-
lidade não diminui, pelo con-
trário, aumenta, mas cabe a 
você definir o nível de autono-
mia, de pressão, qual a agenda 
a ser seguida e como deve ser 
seguida. Você também aprende 
a administrar melhor não ape-
nas o seu negócio, e sim, a sua 
vida. 

3- Autonomia na própria 
carreira 

Quando você se torna um em-
preendedor, todas as decisões de 
sua carreira estão em suas mãos 
e isso é motivador. Significa au-
tonomia para definir quais são 
os melhores caminhos a seguir 
profissionalmente. Os erros aju-
darão a trilhar para onde vai o 
negócio. Pois isso, quanto mais 
rápido aprender com eles, me-
lhor preparado você será como 
empreendedor. Uma vantagem é 
a liberdade para errar sem cor-
rer o risco de ser demitido.

4- Trabalhar com o que ama
Quem empreende quer tra-

balhar com aquilo que ama fazer 
e é preciso buscar o que o motiva. 
Se for pra fazer algo que você não 
goste tanto, talvez seja melhor 
aceitar um trabalho remunera-
do em uma empresa. Se há amor 
no que se faz, tudo flui de forma 
natural e as funções diárias se 
tornam algo além da obrigação, 
transformam-se em prazer. 

5- Criar oportunidades de 
emprego 

A melhor forma de ajudar al-
guém não é lhe dando dinheiro, 
mas oferecendo uma oportuni-
dade de trabalho apresentando 
uma porta aberta para que a pes-
soa faça parte da equipe. Torcer 
por alguém participar do seu ne-
gócio e sentir que esta pessoa 
está realizando os seus próprios 
sonhos não se trata de ofere-
cer um benefício individual, mas 
para toda uma família. 

6- Ser inspiração para ou-
tras pessoas 

Ser um bom exemplo, ter 
uma história de superação e 
provar que é possível empre-
ender apesar de todas as difi-
culdades, serve como uma for-
te motivação para impulsionar 
quem deseja fazer o mesmo. 
Isso transforma as pessoas e 
torna real o que antes era ape-
nas uma expectativa. 

7- Desenvolver maturidade 
Empreender te faz uma pes-

soa melhor, afinal, você enfren-
ta desafios que não encontraria 
no cotidiano como funcionário 
de uma companhia. Os desafios 
diários trazem um aprendizado 
que, às vezes não pode ser en-
contrado apenas nos livros. É 
através da ação, do contato com 
pessoas e dos problemas, que 
uma pessoa amadurece. 

8- Mostrar que você é capaz
Quem é empreendedor de-

seja, principalmente duas coi-
sas: criar algo que de algu-
ma maneira facilite a vida das 
pessoas e, obviamente, con-
quistar o próprio dinheiro. 
Quando se viabiliza um pro-
duto ou serviço que gere in-
teresse e, a partir dele, a vida 
das pessoas fica mais simples, 
é extremamente gratifican-
te. Se trata de um sentimen-
to maravilhoso de realização 
pessoal, da validação de nossa 
autenticidade. 

9- Proporcionar uma vida 
melhor para sua família 

Uma das coisas mais impor-
tantes em nossas vidas é a nos-
sa família. Conquistar melho-
res condições para as pessoas 
que mais valorizamos é o obje-
tivo de muitas pessoas. Um ne-
gócio bem sucedido é a garan-
tia de sustento e conforto para 
uma família inteira e possibilita 
diversos benefícios a quem faz 
parte deste núcleo. 

10- Criar sua própria história
Todos nós nos sentimentos 

bem quando somos reconheci-
dos, seja por pessoas próximas, 
ou por desconhecidos. Alguns 
desejam isso mais que outros. 
Ter reconhecimento por algo 
que fizemos de bom aos outros 
é o tipo de história que todo em-
preendedor precisa contar. Para 
maioria de nós, é o motivo que 
faz todos os sacrifícios valerem 
a pena.

ESPAÇO SOCIAL MAC - Pro-
cura voluntários na área da Psico-
pedagogia. Para conhecer o traba-
lho da casa basta ligar e agendar 
um horário. Fone: 2978-7420 - das 
9 às 12 horas e das 14 às 17 horas. 
Rua Conselheiro Pedro Luis, 41 
- Santana.

ARRAIAL MADEIRENSE - De vi-
do a orientação dos Orgãos Públicos, 
em virtude da pandemia do Coro-
navírus (CODIV-19) - estamos 
cance lando a nossa Festa Arraial 
Madeirense que seria realizada no 
dia 22/3 - Rua: Casa Ilha da Madeira, 
214 Vila Amália - (Altura do nº 2.900 
da Avenida Parada Pinto) - Fone/
Fax: (11) 2231-8818 / (11) 2231-0922 
Whatsapp: (11) 93279-1902.

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 quintas das 15 às 17h30, no cam-
po do Jardim São Bento, que fica 
localizado na Avenida Braz Leme, 
1171, 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 segun-
da 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 horá-
rios. Estacionamento não disponível 
no local.

CONSEG FREGUESIA DO 
Ó - Presidido por Carlos Guaita 

Gar nica, realiza sua reunião toda 
última quinta-feira do mês, às 
19h30. Rua Calixto de Almeida 
38, Jardim Monjolo - Fone: 3999-
2576 - Atendendo às orientações da 
Secretaria Estadual de Saúde e da 
Secretaria Municipal de Saúde, in-
formamos que não haverá reunião 
neste mês de março de 2020, de-
vido às precauções com relação ao 
Coronavírus - COVID-19. As de-
mandas podem ser enviadas pelo 
e-mail: consegfreguesia@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.

Balancetes, editais, empregos,  
negócios, veículos e outros. 

A Gazeta da Zona Norte, um jornal com  
57 anos de tradição na Zona Norte.

Anuncie
SENHORES LEITORES 

Atenção antes  
de negociar!

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

1. Na última quarta-feira (18), 
a Conmebol anunciou que todas 
as partidas válidas pelos cam-
peonatos da Libertadores e Sul-
Americana estão suspensas até 
o dia 5 de maio. Caso as compe-
tições voltem a ser disputadas 
neste ano, os jogos retornarão 
apenas a partir da data estabe-
lecida. A Conmebol optou por 
suspender todas as partidas da 
Libertadores na última quin-
ta-feira (12). A entidade tomou 
a decisão após a OMS conside-
rar, oficialmente o Coronavírus 
como uma pandemia.


2. Diante da pandemia que afe-
tou o mundo e obrigou a pa-
ralisação do Futebol Mundial, 
a Confederação Brasileira de 
Futebol suspendeu todas as 
competições e, as federações fi-
zeram o mesmo com os campeo-
natos estaduais. A CBF acredita 
e espera que em maio, mês que 
inicia o Campeonato Brasileiro,  
a situação já esteja controlada e 
os clubes possam voltar a campo. 


3. As Confederações Brasileiras 
de Automobilismo (CBA), de 
Desportos Aquáticos (CBDA), 
Confederação Brasileira de Hi-
pismo (CBH), suspenderam as 
atividades e eventos em todo 
o território nacional, diante 
da pandemia do Coronavírus. 

As competições programadas 
até 6 de abril terão novas da-
tas de realização, ainda a serem  
definidas. 


4. Na última quarta-feira (18), 
o jovem atacante Ramonzinho, 
21 anos, morreu por conta 
de um quadro de insuficiên-
cia renal grave, decorrente de 
Síndrome Nefrótica que o joga-
dor enfrentava desde 2019. O 
jogador foi um dos destaques do 
Corinthians na Copa São Paulo 
de Futebol Júnior de 2018, com 
três gols marcados. 


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: Paulo Pinto / saopaulofc.net

No último sábado, o Estádio do Morumbi estava sem a torcida na partida 
entre São Paulo x Santos, por conta da pandemia do Coronavírus

“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.

Entenda o que é o COVID-19 e as 
principais medidas preventivas

O novo Coronavírus (2019-
nCov) começou a circular em 
dezembro do ano passado na 
cidade de Wuhan na China. A 
partir de janeiro deste ano, as 
primeiras mortes causadas pela 
doença foram anunciadas pela 
China e sua rápida dissemina-
ção chamou atenção de todo o 
mundo. A cidade de Wuhan foi 
isolada em 23 de janeiro e me-
didas drásticas adotadas para 
conter a circulação do vírus. 
Porém, não foi o suficiente e, 
o novo Coronavírus atingiu 
rapidamente quase 400 cida-
des chinesas, vindo a aparecer 
com força na Europa e atual-
mente presente em todos os 
continentes.

Desde 11 de março, a Orga-
nização Mundial da Saúde de-
clarou situação de pandemia 
mundial. No Brasil, a situação, 
infelizmente evolui a cada dia 
e muda completamente a ro-
tina das cidades, com cancela-
mentos de eventos, fechamento 
de serviços e espaços públicos e 
uma série de medidas para con-
ter a disseminação.

Especialistas esclarecem 
que trata-se de uma mutação 
do Co ronavírus já existente an-
teriormente e, que pode provo-
car doença letal no ser huma-
no. A maioria das pessoas tem 
contato com os Coronavírus 
comuns ao longo da vida, sen-
do as crianças as mais propen-
sas. Os mais comuns são Alpha 
Coronavírus 229E e NL63 
e Beta Coronavírus OC43, 
HKU1.

Já os Coronavírus (CoV) fa-
zem parte de uma grande fa-
mília viral que causa infecções 

respiratórias em seres huma-
nos e em animais, conhecidos 
desde meados dos anos 1960. 

Em janeiro de 2020, a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) notificou casos de pneu-
monia de causa desconhecida, 
ocorridos na cidade de Wuhan, 
no região central da China 
onde houve a detecção de um 
novo Coronavírus (2019-nCov), 
uma mutação do vírus que ain-
da não havia sido identificado 
em humanos. Seus sintomas 
principais são: febre, tosse e di-
ficuldade para respirar. O perí-
odo de incubação pode ser de 
até 14 dias entre o contágio e o 
aparecimento dos sintomas.

De maneira geral, a prin-
cipal forma de transmissão do 
Coronavírus é por contato com 
pessoas infectadas. Isso in-
clui pessoas que cuidaram de 

pessoas doentes, sejam profis-
sionais de saúde, membro da 
família ou pessoas que moram 
junto ou tenham visitado pes-
soas doentes.

As principais recomenda-
ções preventivas do COVID-19 
são: 

•Cobrir a tosse (se possível não 
utilizando as mãos);
•Utilize lenços descartáveis e 
jogue-os no lixo após o uso;
•Cubra sempre o nariz e a boca 
ao tossir ou espirrar (se possí-
vel não utilizando as mãos);
•Lave as mãos frequentemente 
com água e sabão;
•Evite aglomerações ou locais 
pouco arejados;
•Evite tocar olhos, nariz e 
boca.
•Não compartilhe objetos de 
uso pessoal.

Foto: Reprodução

Novo Coronavírus provoca pandemia e obriga a população a mudar hábitos


