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- Imóveis

Lar Center apresenta “Sua Casa Neste Natal” promovendo
Parque Edu Chaves recebe evento no
divertidas oficinas infantis na Feira de Orgânicos
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Foto: Divulgação

Com muita harmonia e sofisticação, o encanto e a magia
do Natal tomam conta da praça cultural do Shopping Lar
Center. Desenvolvido pela empresa Cecília Dale, em parceria
com renomados arquitetos e designers de interiores, o projeto “Sua Casa Neste Natal” traz
inspirações, novidades e ideias
para enfeitar os lares para celebrar essa data tão especial.
Oficinas de Natal na
Feira de Orgânicos
Em comemoração ao Natal,
o Lar Center promove divertidas oficinas infantis na Feira de
Orgânicos, que acontece todos os
domingos, a partir das 8 horas,
em uma área reservada do estacionamento. Os pequenos podem explorar a imaginação e a
criatividade ao criar e customizar artigos, especialmente para
a data. Realizadas pela PlayDate
- movimento de mães em apoio
à maternidade consciente -, as
atividades prometem tornar as
manhãs de domingo em família
ainda mais animadas.
Em parceria com a AAO

“Sua Casa Neste Natal”

- Associação de Agricultura
Orgânica, a Feira de Orgânicos
Lar Center dispõe de uma barraca especial com diversificado
cardápio orgânico para o café da
manhã, espaços para refeição
e convivência, uma área para
as crianças brincarem, além de
bicicletário e bebedouros para
pets.
A “Sua Casa Neste Natal”
acontece na Praça Cultural do

Shopping Lar Center, até 6 de
janeiro de 2020, de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas. Domingos e feriados, das
14 às 20 horas. Na Avenida Otto
Baumgart, 500 - Vila Guilherme.
A Feira de Orgânicos Lar
Center acontece no Estaciona
mento do Shopping Lar Cen
ter, todos os domingos, das 8
às 13 horas, na Avenida Otto
Baumgart, 500 - Vila Guilherme.

Foi celebrado na última terça-feira dia 3, o Dia Internacional
da Pessoa com Deficiência na Bi
blioteca Infantojuvenil José Mau
ro de Vasconcelos, localizada na
Praça Comandante Eduardo de
Oliveira, no Parque Edu Chaves,
Zona Norte de São Paulo. O evento faz parte do Projeto Abraça Edu
Chaves, que foi criado para fortalecer, prestigiar e juntar o poder público e a sociedade civil, para desenvolver e estimular ações para
as pessoas com deficiência.
No Dia Internacional da Pes
soa com Deficiência, as instituições da região que prestam e
desenvolvem trabalho com pessoas com deficiência, compareceram e mostraram um pouco do
trabalho que é realizado com as
pessoas que frequentam as instituições. Órgãos públicos prestigiaram o evento, como a Silvia
Cibele Diretora ADE SAMPA, representando a Secretaria de De
senvolvimento Econômico e trabalho ou SMDET e o Alexandre do
Nascimento Chefe de Gabinete da
Subprefeitura Jaçanã/Tremembé.
O objetivo do evento é aproximar as pessoas, para que cada
um explore o que tem de melhor e juntos seja desenvolvido
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Da direita para a esquerda: Nelsinho Ferreira Idealizador do Projeto Abraça
Edu Chaves e coordenador do evento, com microfone: Silvia Cibele
Diretora ADE SAMPA, representando a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho ou SMDET, Alexandre do Nascimento, Chefe de
Gabinete da Subprefeitura Jaçanã/Tremembé, Camila Soares - Colégio Ingra, Marcia Figueiredo - Colégio Monte Sinai, Marinalva Cruz - Secretária
Adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

um trabalho com a pessoa com
deficiência. De acordo com o organizador do evento, Nelson
Ferreira “o poder público desenvolve muita coisa, mas muitas vezes a sociedade civil não
conhece e o nosso objetivo é informar a população sobre os

Após dar 4.5 bilhões em descontos, Feirão Serasa
Limpa Nome é prorrogado na versão online
Para os consumidores que
querem terminar o ano com
suas dívidas atrasadas e/ou negativadas quitadas, mais uma
oportunidade: a versão online do Feirão Limpa Nome do
Serasa Consumidor foi prorrogada até dia 15 de dezembro,
com condições especiais e descontos que podem chegar até
98%. Até o momento mais de 1
milhão de consumidores já negociaram suas dívidas que já
somam mais de 1.6 milhões de
acordos fechados. Isso representa um crescimento de 200% em
relação ao último feirão.
Por falar em descontos, mais
de 4.5 bilhões de reais já foram
poupados no bolso do consumidor, indicando que as empresas
parceiras da plataforma também estão abertas e querendo
uma boa negociação para ambos
os lados. As empresas parceiras
são: Santander, Itaú, Recovery,
Ativos, Net, Claro, Embatel,
Anhaguera, Credsystem, Ipane
ma, Unopar, Sky, Nextel, Ban
co BMG, Digio, Hoepers, Porto
Seguro, Tricard, Oi, Zema,

DIA DE AÇÃO SOCIAL NA PA
RÓQUIA NOSSA SENHORA
DA LUZ - No próximo dia 14 de dezembro, a Paróquia Nossa Senho
ra da Luz, juntamente com a Igreja
Pentecostal Formosa, Igre
ja Pres
bi
teriana Independente de Tu
cu
ruvi
e Igreja Batista Ma
cedônia, esta
rão promovendo o Dia de Ação So
cial. Serão oferecidos para a população do bairro os serviços de:
Psicólogos, Orientação Jurídica, Edu
cação Financeira, Sebrae, Sa
besp,
Glicemia, Pressão Arterial, Acu
pun
tura, Nutrição, Assistente So
cial, Veterinária, Costura, Arte
sa
nato, Empreendedorismo, Pedagogia,
Segurança, Prevenção contra Drogas,
Recreação, Técnicas de Saúde Bucal,
Orientação Espiritual, e também venda de artesanato e comidas, com renda
revertida para os projetos das Igrejas
de nosso bairro. Rua Heloisa Moya, 59
- Tucuruvi. Informações: 2949-5997.
NATAL DOS BAIXINHOS Traga seu filho para tirar foto com o
Papai Noel no dia 21 de dezembro, a
partir das 14 horas - na Praça Viana
de Alantejo - Lauzane Paulista
BAZAR DE NATAL DO MARCE
LINHO PROTETOR - Dia 14 de
dezembro, das 11 às 17 horas, acontecerá o bazar de artigos novos e seminovos para venda, sendo que toda

Unic, Fama, Pitágoras, Uniderp,
Unime. Todas elas com oportunidades exclusivas, prazos de
pagamentos diferenciados. Vale
citar que quase a metade de todos os acordos feitos foram de
81% a 98% do abatimento do valor da dívida.
Mapa da inadimplência
Segundo estudo desenvolvido pela Serasa Experian, em
outubro de 2019, o número de
consumidores
inadimplentes
no país chegou a 63.9 milhões,
4% a mais do que em outubro
de 2018, quando eram 61,7 milhões. O montante alcançado pelas dívidas até outubro de
2019, foi de R$ 254 bilhões, com
o valor médio de R$ 3.993,00.
A maior concentração dos
negativados tem entre 26 e 40
anos (37,1% do total). Em seguida, no ranking de participação entre os inadimplentes estão
pessoas de 41 e 60 anos, que correspondem por 34,1% do total.
Questões de gênero, a inadimplência está dividida, prati-

renda será revertida para ajudar os
animais. Venha participar! Local:
Petshop Petland - Rua do Oratório,
1.130 - Mooca.
OFICINA DE ARTESANATO
GRATUITA - Da Sociedade Brasi
leira de Eubiose, 7 de dezembro
de 2019, das 10h30 às 12 horas,
na Rua Conselheiro Saraiva, 538 Para mais informações ligue: (11)
99771-4473.
78ª EXPOSIÇÃO DE BORDA
DOS - Acontecerá no Lar Anjo
Gabriel, no dia 8 de dezembro a partir das 10 horas, o Lar está localizado na Rua Conselheiro Moreira de
Barros, 497 Santana. Para mais informações: (11) 2973-2727.
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE
SANTANA
CONVOCA CON
CESSIONÁRIOS OU RESPON
SÁVEIS
POR
OSSUÁ
RIOS
INDIVIDUAIS - O Cemitério Mu
nicipal de Santana (Chora Menino)
convoca os concessionários ou responsáveis pelos ossuários individuais a comparecerem até o dia 17
de dezembro de 2019, na Sede da
Administração para devida regularização. O não comparecimento implicará na desativação desses ossuários conforme Lei vigente.
A Administração do Cemitério

VENDO CASA
JD. PERY

Vende-se Terreno na cidade de Terra Preta/Mairiporã

F: 3851-8680 / 97396-9251

Águas de Lindoia
Venda ou Permuta

Com 6 casas para locações, todas
com água e luz separadas, terreno
11x25, R$ 650 mil. Tr. c/ Neusa.

VENDO
TERRENO
Atibaia, próximo ao Frango
Assado, Chácara Estância
Brasil, 1.000m2, docto ok,
cercado, R$ 135 mil.

97747-1827

No bairro Jd. Pereira, c/ 300(m). Possui acesso c/ asfalto, água encanada e luz elétrica.
Valor: R$ 90 mil. Aceitamos propostas. Tr. c/ Ana Lucia: 2597-5548/ 99600-0516

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

camente por igual: 48,3% são
homens, e 46,7% são mulheres.
A maioria das dívidas foi contraída junto aos setores bancários e de cartão de crédito, totalizando 28,4% do total. O setor
de contas básicas, como energia
elétrica, água e gás respondeu
por 20,2% do total de débitos
em atraso. O setor de varejo alcançou 12,7% do montante. Já o
setor de telefonia respondeu por
11% da inadimplência.

Marcia Figueiredo, Diretora do Colégio Monte Sinai, que fez a doação
da cadeira de rodas para o morador Sr. Amado Bernardo Ribeiro

serviços públicos disponíveis em
nossa rede para que eles possam
contemplar as pessoas que precisam”. O Projeto começou na biblioteca com a união das escolas
do bairro, com o propósito de resgatar a memória nacional e também as datas comemorativas.
Todos os anos os colégios da
região fazem doações e, neste ano
não foi diferente, o Colégio Monte
Sinai fez uma campanha “Lacre
Solidário”, arrecadação de lacre
de latinhas com os alunos, famílias e os funcionários, para produzir cadeira de rodas e doou também para o Sr. Amado, que estava
precisando. A Sandra Durval líder comunitária do Bairro Jardim
Brasil, doou uma cadeira de banho, através de uma campanha
do Colégio Monte Sinai para o Sr.
Amado Bernardo Ribeiro. CAPs
da Vila Maria participou do evento
falando sobre os projetos, o CAPS
está localizado na Avenida Alberto
Byington, 1.526 - Vila Maria.

Inadimplência por região
O estudo também mostra
que, em outubro de 2019, a região com maior percentual de
inadimplentes do país era a
Sudeste, com 45,4% do total, seguida pela região Nordeste, com
24,6%. O Sul ficou em terceiro,
com 12,7% dos negativados. A
região Norte registrou 9,1%, seguido da região Centro-Oeste,
com 8,2%.
Acesse o site para mais informações: https://www.serasa
c o n s u m i d o r. c o m . b r / l i m p a nome-online/

Municipal de Santana (Chora Me
nino) localiza-se à Rua: Nova dos
Portugueses nº 141, no Imirim.
Horário de Atendimento das 8 às
16 horas, de segunda-feira a sábado.
Informações: (11) 2256-5570.
PS9 CASA VERDE ESTÁ A
PROCURA 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 quintas das 15 às 17h30, no campo 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.

TENHA UM VIVER EQUILIBRADO
CONHEÇA A FILOSOFIA DO
RACIONALISMO CRISTÃO
Rua Gabriel Piza, 313 - Metrô Santana
Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.

ENTRADA FRANCA

SOBRADO - ALTO V. GUILHERME

Com 3 dorms, 2 banhs, (suíte), sala, coz, banh, qe, wc,
quintal e gar. p/ 2 autos. Ocasião: Só R$ 600 mil.

F: 2901-6347 / Cel: 99690-3999

Vendo terreno de 144 metros quadrados

Na Rua Ita, próximo ao Horto com 2 casas para renda.
R$ 270.000,00. Contato com Alex 11 95733-7777

VENDO CASA CaraguATATUBA
Massaguaçú, na avenida do Hotel Costa
Norte, c/ documentação ok. R$ 380 mil
Tratar: 3064-6002
SENHORES LEITORES - Atenção antes de negociar um imóvel!!
Não é de nossa responsabilidade o conteúdo dos anúncios
publicados nem a idoneidade dos anunciantes

1. Na última terça-feira (3),
aconteceu em Cartagena, na Co
lômbia, o sorteio da Copa Amé
rica 2020. A partir da edição do
ano que vem, o torneio terá várias novidades. A primeira delas
é relativa às datas: o torneio será
realizado a cada quatro anos, nos
anos pares, não mais nos ímpares como era até agora. Além disso, essa edição terá sede dupla:
pela primeira vez o torneio acontecerá em dois países não vizinhos, Argentina e Colômbia. Os
jogos acontecem entre junho e
julho de 2020. A abertura, que se
realizará na Argentina, será dia
12 de junho, enquanto a final,
que será na Colômbia, acontece
dia 12 de julho. As equipes ficaram divididas da seguinte forma:
Grupo A: Argentina, Austrália
(convidada), Bolívia, Uruguai,
Chile e Paraguai. Grupo B: Co
lômbia, Brasil, Catar (convidado), Venezuela, Equador e Peru.

2. Na noite da última quarta-feira (4), o Corinthians foi até o estádio Castelão, em Fortaleza,
enfrentar o Ceará pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ceará e Corinthians precisavam de um bom resultado, porém os objetivos eram diferentes, os times demoraram a criar
oportunidade de gol. Na reta final do primeiro tempo, o Ceará
fez pressão no Timão, mas não
conseguiu abrir o placar. O segundo tempo começou a todo vapor, com o Corinthians chutando
uma bola na trave. O Ceará reclamou muito de um possível pênalti do lateral Fagner no meia
Leandro Carvalho, porém ao
analisar com o auxílio do VAR,
o árbitro nada marcou. Aos 25
minutos, o Ceará perdeu o meia
Lima, expulso de campo. Depois
disso, o Corinthians intensificou
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Antony comemora o gol do São Paulo

a pressão e chegou ao gol da vitória aos 36. O atacante Gustagol
aproveitou escanteio cobrado
pelo atacante Clayson e marcou de cabeça. O Corinthians
assegurou vaga para a fase preliminar na próxima edição da
Libertadores da América.

3. O São Paulo recebeu o Inter
nacional no Estádio do Morumbi
na última quarta-feira (4). Aos
15 minutos, o meia Igor Gomes
dá um ótimo passe para o atacante Antony abrir o placar para
o Tricolor. No segundo tempo, o São Paulo ampliou o placar e aos três minutos Antony
recebeu ótimo passe do volante Tchê Tchê em velocidade, deixou dois marcadores para trás
e serviu o atacante Vitor Bueno
que marcou o gol. Aos 24 minutos o Inter descontou com o meia
Guilherme Parede. O São Paulo
garantiu vaga direta na Copa
Libertadores.

4. O Santos foi até a Arena da
Baixada enfrentar o AthleticoPR, na última quarta-feira (4).
O jogo foi equilibrado e com poucas chances de gol. No segundo
tempo, o Athletico abriu o placar logo no primeiro minuto, o

atacante Rony cruzou da direita para o atacante Marco Ruben
que se antecipou à marcação
de Felipe Aguilar e, de peixinho, colocou o Furacão na frente: 1 a 0. O Santos teve dificuldade para responder, o zagueiro
Luan Peres foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo por falta em Rony. O Técnico
Sampaoli colocou o meia Carlos
Sánchez nos minutos finais, mas
não adiantou.

Serviço de Utilidade Pública Secr. Municipal de Esportes, Lazer
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 Desportivos (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.
“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.

APARTAMENTO BANCÁRIOS MANDAQUI

SENHORES
LEITORES:

2 dormitórios, Sala, Cozinha, WC - R$ 250.000,00
condomínio R$ 150,00 - REFORMADO - F: 2231-1466

APTO SANTANA - VENDO
URGENTE
Vd ótimo Ap. na Alfredo Pujol a 200 mts
da Vol. da Pátria e do Metrô c/ 73m2 2 dorms, ampla sl. jantar/estar, coz, AS,
2 banheiros, 1 vaga gar. Portaria 24h
Apenas R$ 395.000,00 - Tr (11) 99405-1390

RASPAGEM
DE TACOS
O melhor acabamento da ZN
% 3942-3939

99735-1517

SEBASTIÃO ROCHA
EMPREITEIRO
Serviço de pedreiro, pintor,
pisos, azulejos, telhados, encanamento e reforma em geral
96295-6633
97118-3103

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)

e-mail: chaveirohamyr@hotmail.com

2208-2859

Atenção antes
de contratar
um serviço!
Não é de nossa
responsabilidade
o conteúdo dos
anúncios
publicados nem
a idoneidade
dos anunciantes

