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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

1. Na última quarta-feira (2), 
o Paris Saint-Germain noti-
ciou que o atacante Neymar é 
um dos três jogadores que tes-
tou positivo para o coronavírus. 
O jogador se encontra bem no 
momento. O pai de Neymar e 
o filho do atacante, Davi Lucca, 
também foram infectados po-
rém, o único que é assintomáti-
co é o Davi. O PSG tinha revela-
do que três jogadores do elenco 
foram infectados, um dia antes 
da reapresentação para a tem-
porada 2020/21.


2. Na última quarta-feira (2), o 
Santos recebeu o Vasco na Vila 
Belmiro para a 7ª rodada do 
Campeonato Brasileiro 2020. O 
primeiro tempo começou com 
força total pelo lado do Vasco, 
o artilheiro Germán Cano acer-
tou o travessão do gol defendi-
do por João Paulo. Em segui-
da, o Santos chegou com perigo, 
isso era apenas uma amostra do 
que aconteceria no jogo.  O jogo 
foi bem disputado, o Peixe e o 
Vasco se atacaram, procuraram 
gols e conseguiram, aos 20 mi-
nutos Lucas Veríssimo, abriu o 
placar de cabeça, aos 45 Fellipe 
Bastos, empatou o jogo, após de-
mora de cinco minutos para va-
lidação pelo árbitro de vídeo. 
No segundo tempo, ambos os 
times voltaram querendo a vi-
tória, os donos da casa pressio-
navam, tentavam acuar os vi-
sitantes, mas não obteve muito 
sucesso. Até que aos 13 minutos 
o atacante Marinho cobrou falta 

e ampliou o placar, porém, logo 
depois, aos 22 minutos a zaga do 
Santos afastou a bola depois da 
cobrança de escanteio e os joga-
dores do Vasco pediram toque 
de mão do defensor do Peixe. O 
VAR entrou em ação novamen-
te e aos 27 minutos, o atacan-
te Cano de pênalti empatou. O 
final o jogo foi ataque santista 
e resposta vascaína, mas nada 
que alterasse o placar de 2 x 2. 


3. Pela 7ª rodada do Campeonato 
Brasileiro 2020, o Palmeiras re-
cebeu o Internacional na Arena 
Palmeiras, o Colorado, estava 
com muitos reservas em cam-
po. E, somente aos 13 minu-
tos houve uma tentativa de gol 
que foi defendido pelo golei-
ro do Palmeiras, Weverton. O 
Palmeiras só conseguiu ameaçar 
aos 32 minutos, com um chute de 
fora da área de Viña. O primeiro 
tempo foi de pouca criatividade 
e raras chances de gol. O segun-
do tempo continuou sem emo-
ção e, somente na reta final hou-
ve um “Q” a mais, pois, após um 
cruzamento o jogador Luan ten-
tou afastar de primeira, mas os 
jogadores da equipe gaúcha pe-
diram pênalti após um toque no 
braço. O VAR entrou em ação e o 
juiz deu pênalti para o Inter. Aos 
46, Thiago Galhardo fez o gol 
do Inter. E aos 48, o Palmeiras 
conseguiu o empate com Luiz 
Adriano, de cabeça, após cruza-
mento de Gustavo Gómez.


4. O Goiás recebeu o Corinthians 

no Estádio Serrinha pela 7ª ro-
dada do Campeonato Brasileiro 
2020, o time goiano começou 
melhor a partida achando es-
paços e criando oportunidades. 
O time Alvinegro tentou colo-
car velocidade pelo lado esquer-
do. Aos 27 minutos, o zagueiro 
do Goiás, Fábio Sanches, fez gol 
contra ao tentar desviar a bola.  
No segundo tempo, a defesa do 
Corinthians estava um pouco 
perdida e, aos 19 minutos o ata-
cante Vinícius empatou o jogo 
para o Goiás. O Corinthians 
tentou se reorganizar e, aos 
45 minutos o zagueiro Danilo 
Avelar marcou de cabeça. Goiás 
1 x 2 Corinthians.


Serviço de Utilidade Pú bli ca - 
Secr. Municipal de Es portes, 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.

“Torcida Amiga, Bom-Dia”  
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.

Foto: Redes sociais 

Neymar manda recado para os 
seguidores em foto com o filho, Davi 

Lucca, dizendo que estão bem

8ª rodada
Campeonato Brasileiro 2020

 Dia Hora Equipes L o c a l

5/9 17h  Flamengo x Fortaleza Maracanã 
5/9 19h Corinthians x Botafogo Arena Corinthians
5/9 21h Ceará x Santos Castelão               
6/8 11h Bragantino x Palmeiras Nabi Abi Chedid 
6/9 16h São Paulo x Fluminense Morumbi 
6/9 16h Internacional x Bahia Beira-Rio
6/9 18h Vasco x Athletico-PR São Januário 
6/9 19h Atlético-GO x Grêmio Olímpico (GO)
6/9 20h30 Sport x Goiás Ilha do Retiro
6/9 20h30 Coritiba x Atlético-MG Couto Pereira

SENHORES 
LEITORES

Atenção antes 
de negociar ou 
contratar um 

serviço! Não é 
de nossa 

responsabilidade 
o conteúdo 

dos anúncios 
publicados nem 

a idoneidade dos 
anunciantes

Balancetes, editais,  
empregos, negócios, 

veículos e outros. 

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

Distribuição gratuita. 

Anuncie

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

cercado, R$ 150 mil.

97747-1827

Massaguaçú, na avenida do 
Hotel Costa Norte, c/ docu-

mentação ok. R$ 380 mil

VENDO CASA 
CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital

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

AQUECENDO VIDAS - o gru-
po também monta cestas básicas de 
alimentos e higiene para atender al-
gumas famílias, e estão arrecadan-
do alimentos, itens de higiene e rou-
pas. Por semana há a divulgação do 
cardápio da semana em uma pági-
na nas redes sociais. Quem quiser 
ajudar o projeto e doar basta entrar 
em contato com a Thais (11) 96255-
7401 e a Rafaela (11) 98759-3648 ou 
pelo Instagram do projeto Aquecendo 
Vidas @aquecendovidasguarulhos.

INICIATIVA ELA - Ações com mu-
lheres para desenvolver o poten-
cial e ajudar a encontrar sua luz 
própria de prosperidade, encontros 
solidários com mulheres abusadas, 
depressão e agressão domiciliar para 
Desenvolvimento Humano e pes soal. 
Levar a Inteligência Emocional para 
mulheres de forma acessível é con-
tribuir com universo de mulheres. 
Quem tiver interesse nesse projeto 
pode mandar mensagem no número: 
(11) 96945-4972- Géssica Santos.

MEIA SOLIDÁRIA - está entregan-
do roupas, lanches, para moradores em 
situação de rua, e nos contou que está 
precisando de meia. Caso queira aju-
dar a doar, ligue ou mande mensagem: 
(11) 96945-4972 - Géssica Santos.

AQUECENDO COM AMOR - sur-
giu logo que começou o isolamen-
to social, e os integrantes do projeto 
moram no bairro Jardim Cachoeira e 
iniciaram ações com entrega de mar-
mita para moradores em situação de 
rua. No começo eram 40 marmitex, 
agora é um total de 160. Aos domin-
gos são 60 marmitas, água e roupas, 
as segundas-feiras, 100 marmitas, 
água, pão e cobertores. O nome do 
projeto é “Aquecendo com Amor”, as 
entregas geralmente acontece próxi-
mo à estação de metrô do Tietê, na 

Zona Norte de São Paulo. O projeto 
está recebendo doações de alimentos 
não-perecíveis, produtos de higiene 
e limpeza - Para mais informações: 
(11) 99219-8928 - Luana Mila.

CENTRO DE REFERÊNCIA DO 
IDOSO DA ZONA NORTE - ofe rece 
lives diárias com exercícios, aulas de 
Ginástica, Lian Gong e Relaxamento 
para idosos! Inscreva-se no nosso canal: 
https://www.youtube.com/c/CriNortesp

ONG BONEQUEIRAS DO ABC - 
precisam de doação, não foi colocado 
um ponto fixo por conta da pandemia. 
Plumante (fibra siliconada) urgen-
te, Tecido de algodão (tricilone), Lãs, 
Linhas Agulhas, Alfinetes, Fitas (prin-
cipalmente número zero), Bordado in-
glês, Rendas, Passamanarias. Con tatos: 
Vanda Rosa/Es co la Eunice Terezinha 
(11) 99292-2982 e ou Responsáveis - 
ONG Bone queiras do ABC Sônia (11) 
98169-7473 Márcia (11) 99934-9465.

ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO 
JARDIM CACHOEIRA - recebe 
doações de alimentos não-perecí-
veis, produtos de higiene e limpeza - 
Para mais informações: (11) 99219-
8928 - Luana Mila.

AMIGOS QUE SE UNIRAM 
PARA AJUDAR OS NECESSI TA-
DOS - para saber como doar ligue: 
Vivian (11) 98869-1023 ou Ariane 
(11) 95554-8858. 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
DA PIEDADE / COMUNIDADE 
SANTA CRUZ - localizada na Aveni-
da Cel. Sezefredo Fagundes, 6.500 re-
cebe doações todos os dias da semana. 
Para mais informações: (66) 9 9680-
2795 - Padre Luís Isidoro Molento.

PARÓQUIA SÃO DOMINGOS 
SÁVIO - está recebendo doações 

em alimentos e produtos de higie-
ne na Rua Donato Luongo 196 - Vila 
Aurora - segunda e terça, quinta e 
sexta: das  8 até 12 horas - 13 até 18 
horas - sábado das 8 até às 12 horas. 
Para mais informações: (11) 2203-
7998 - Padre Salvador Ruiz Armas.

DOAÇÕES DE FRALDAS - a pro-
fessora Vanda está recebendo doa-
ções de alimentos e produtos de higie-
ne pessoal, recentemente ela recebeu 
um pedido de doações de fraldas, tanto 
para criança, quanto para adulto, uma 
mãe que é cega dos dois olhos teve 
um filho e está precisando de doa ções. 
Caso alguém queira doar, entre em 
contato com a professora Vanda pelo 
whatsapp: (11) 99292-2982.

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO - 
localizada na Rua Imbiras, 220 - Vila 
Mazzei recebe doações  em alimentos 
e produtos de higiene - terça a sex-
ta: das 8 às 12h - 13 às 18h - Sábado: 
das 8 às 12h - 13 às 17h. Para mais 
informações: (11) 2203-6205 - Padre 
Maykom Sammuel Alves Florêncio.

INSTITUTO RESGATANDO 
VIDAS - está recebendo doações em 
alimentos e produtos de higiene - 
Rua Augusto Gil, 465, Vila Dionísia 
- Para mais informações: (11) 3774-
5981 / E-mail: contato@instituto-
resgatandovidas.org.br - site: www.
institutoresgatandovidas.org.br

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.

Oficinas, slam, contações de histórias e bate-papo com Marina 
Colasanti são destaques de setembro na Biblioteca de São Paulo

Oficinas de escrita criativa e 
quadrinhos, encontro sobre slam 
e as contações de histórias fazem 
de setembro um mês repleto de op-
ções para aprender, ou aperfeiçoar 
saberes na Biblioteca de São Paulo. 
A programação on-line traz ainda 
bate-papo com a escritora Marina 
Colasanti e encontros de leitura. 

Quem quer conhecer me-
lhor as ferramentas e a criação 
de games tem como dica a Oficina 
Prática Narrativa e Roteiro para 
Jogos Digitais. A atividade será 
com Thiago Baptista, atualmente 
diretor de Narrativa do projeto do 
jogo “Deathbound”, nos dias 15, 
17, 22 e 24, às 15 horas. Quem gos-
ta de slam conta com as Oficinas 
ZAP! Slam, ministradas pelos in-
tegrantes do Núcleo Bartolomeu 
de Depoimento - Teatro Hip 
Hop (Roberta Estrela D’Alva, 
Claudia Schapira, Luaa Gaba-
nini e Eugênio Leite), nos dias 
8, 9, 10 e 11, às 19 horas (encon-
tros independentes). Já a Oficina 
Escrever Memórias em Contos, 
Diários, Cartas e Poesia, nos dias 
5, 12, 19 e 26, às 10h30, faz par-
te do projeto Literatura Brasileira 
Contemporânea no 21, realiza-
do em parceria com a UNIFESP. 
E, Maurina Lima Silva tratará da 
produção de escrita para textos 
breves, usando como referências 
poetas, romancistas e ensaístas re-
presentativos da Literatura Negra 
como Carolina Maria de Jesus e 
Conceição Evaristo. Já a Oficina 
Angola Janga - Narrativas Ne-
gras em Quadrinhos, com o autor 
e ilustrador Marcelo D’Salete, no 
dia 24, às 19 horas, focará nos con-
ceitos e técnicas das HQs e Cultura 

Negra. Todas estas atividades têm 
inscrições no site da biblioteca em: 
www.bsp.org.br/inscricao.

O programa Segundas In-
ten ções, com transmissão na pá-
gina do Facebook da biblioteca 
(BSPbiblioteca), recebe, este mês, 
Marina Colasanti, escritora, ar-
tista plástica, jornalista e tradu-
tora. O bate-papo, mediado pelo 
jornalista Manuel da Costa Pinto, 
está marcado para 14 de setem-
bro, às 19 horas. Os participan-
tes podem fazer perguntas à con-
vidada e aproximar-se assim do 
universo da Literatura e de seus 
criadores. O Clube de Leitura, em 
parceria com a Companhia das 
Letras, também é opção para os 
amantes do tema e faz parte da 
programação especial da Virada 
Sustentável 2020, com o livro “A 
vida não é útil”, de Ailton Krenak, 
no dia 18, às 15 horas (inscrições 
no site da biblioteca).

Para as famílias aproveita-
rem com as crianças, o destaque 
é a Hora do Conto. Com a série 
de vídeos: A história vai começar, 
comandada por Stela Barbieri e 
Fernando Vilela, a atividade será 

realizada nos dias 5, 12, 19 e 26, 
às 16 horas (no Facebook da bi-
blioteca), e trará contos de tradi-
ção oral e de livros da dupla. Já, 
as sessões do Especial Festival 
Sem Barreiras contarão com 
Mirela Estelles e Amarilis Reto 
em contações narradas também 
em Libras, com transmissão ao 
vivo no Facebook da BSP, nos dias 
21 e 26, às 14 horas. Para quem 
tem bebê em casa, a dica é o pro-
grama Lê no Ninho com uma 
live no Facebook e Instagram da 
biblioteca no dia 6, às 11 horas. 
Indicado para os jovens, o Clube 
do Audiolivro, em parceria com 
a Tocalivros, será realizado no 
dia 29, às 14h30, com o título “O 
médico e o monstro”, de Robert 
Louis Stevenson (é necessário fa-
zer inscrição - vagas limitadas).

Vale ressaltar que progra-
mas permanentes como: Lê no 
Ninho, Hora do Conto, Pintan do 
o 7 e o Leitura ao Pé do Ouvido 
ganharam novo formato, com di-
cas nos sites, envio de peças in-
formativas por e-mail e até ví-
deos em nossas redes sociais. 
Confira nas páginas da bibliote-
ca no Facebook e no Instagram.

Com a necessidade de esti-
mular o distanciamento social  a 
Secretaria de Cultura e Economia 
do Governo do Estado de São 
Paulo criou o #Culturaemcasa. 
Importante acrescentar que as 
atividades presenciais na BSP 
conti nuam suspensas. Para mais 
informações, acesse nossas redes 
sociais: Facebook e Instagram 
BSPbiblioteca e site para pré-ins-
crições pelo link www.bsp.org.br/
inscricao (vagas limitadas).

Foto: Natalia Fregoso

O programa Segundas Intenções 
recebe Marina Colasanti

Empregada para limpeza em canil. Mensalista. Necessário residir 
na Zona Norte. Tel: 98428-8111 / 2236-0411 Tr. com Rosicler

CONTRATO

Independência do Brasil comemora seu 198º aniversário
Na próxima segunda-feira, 

7 de setembro, comemora-se o 
198º aniversário da Pro clamação 
da Independência do Brasil. A 
data é um dos mais importantes 
feriados nacionais. Porém, nes-
te ano devido à pandemia da co-
vid-19, estão suspensos os desfi-
les oficiais inclusive em Brasília.

A decisão foi tomada pelo 
Ministro da Defesa, General Fer-
nando Azevedo e Silva, que assi-
nou uma portaria, publicada em 
7 de agosto último, no Diário 
Oficial da União, determinando 
o cancelamento do desfile de 7 de 
setembro. Mesmo assim, perma-
nece a cargo do presidente Jair 
Bolsonaro a realização de algum 
tipo de cerimônia  mais restrita, 
para marcar a data. Até o encer-
ramento desta edição, na última 
quinta-feira (3), ainda não havia 
informações a respeito. 

Processo histórico da 
Independência do Brasil

Após a transferência da Corte 
Portuguesa para o Bra sil em 
1808, a relação entre a elite brasi-
leira e o Reino de Portugal entrou 
em profundo desgaste culmina-
do em 1922, na Proclamação da 
Independência, tendo D. Pedro I 
como Imperador.

Em 1807, D. João VI, prínci-
pe regente de Portugal, casado 
com a rainha de Portugal Dona 
Maria, decide pela transferência 
da Corte para o Brasil Colônia, 
como forma de fugir das tro-
pas de Napoleão que invadiam 
Portugal. Esse movimento, trou-
xe profundas mudanças políti-
cas, sociais e culturais que acaba-
ram alimentando o movimento 
pela Independência do Brasil.

A primeira medida de impacto 
foi a abertura dos portos, impon-
do o fim do monopólio comercial 
que predominou na colonização. 
Com isso, foi intensamente forta-
lecido o comércio, principalmente 

no Rio de Janeiro, na época capi-
tal do Brasil. 

Outras medidas incluíram:  
construção de universidades, 
teatros e bibliotecas atraindo a 
circulação de artistas e intelec-
tuais para o Brasil, que deixou 
a condição de Colônia para tor-
nar-se Reino Unido de Portugal. 
Dessa forma, o movimento se-
paratista foi ganhando força.

Ao mesmo tempo, Portugal 
enfrentava uma grave crise po-
lítica e econômica sem prece-
dentes devido á invasão france-
sa, levando a elite portuguesa a 
pressionar D. João para o retor-
no à Portugal sob a ameaça de 
destituição do trono.

Em 26 de abril de 1821, D. 
João parte para Portugal e dei-
xa seu filho, Pedro de Alcântara, 
como príncipe regente do Brasil. 
Desde então, inicia-se um  pro-
cesso no qual Portugal toma 
medidas impopulares com rela-
ção ao Brasil no sentido de re-
tomar os laços coloniais e o mo-
vimento separatista, conseguir 
convencer o príncipe regente a 
seguir por esse caminho.

 Portugal passa então a 
exigir o retorno do príncipe a 
Portugal, fazendo surgir um 
movimento de resistência para 
que Dom Pedro permanecesse 

no Brasil. Em 9 de janeiro de 
1822, D. Pedro anunciou o Dia 
do Fico, contrariando as ordens 
das Cortes de Portugal.

Esse capítulo da história na-
cional teve forte influência do 
conselheiro do príncipe, José Bo-
nifácio que, segundo os historia-
dores, redigiu a famosa “Carta 
do Fico” no Solar dos Andradas, 
onde hoje funciona a sede do 
Centro de Preparação dos Oficiais 
da Reserva - CPOR em Santana, 
local em que residia na época.

A tensão entre Brasil e Por-
tugal se agravou em agosto, 
quando chegaram ordens por-
tuguesas para o retorno imedia-
to do príncipe. Esse fato levou a 
princesa Maria Leopoldina a con-
vocar uma sessão extraordinária 
presidida por José Bonifácio em 2 
de setembro, em que ficou decidi-
do que era o momento para a de-
claração da independência. Uma 
declaração de independência foi 
redigida e encaminhada por um 
mensageiro para o príncipe re-
gente, que estava a caminho de 
São Paulo para resolver tensões 
políticas locais. Alcançado no ca-
minho pelo mensageiro em 7 de 
setembro de 1822, D. Pedro I de-
clara a Independência, momen-
to que ficou conhecido na história 
como o Gripo do Ipiranga.

Foto: Divulgação

Imagem do momento conhecido como o Grito do Ipiranga, 
no qual D. Pedro declara a Independência do Brasil

O PRESIDENTE do CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 
JARDIM PERI, Sr. Pietro Plona, nos termos dos artigos 9º, 
§1º, 14 e 17 do Estatuto Social da Associação, pelo presente 
Edital, CONVOCA todos os diretores, conselheiros e asso-
ciados a comparecer à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
E EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 15 de setembro de 
2020, exclusivamente via a plataforma eletrônica Zoom (www.
zoom.us), em primeira chamada, das 19h às 19:30h e, em 
segunda chamada, das 19:31h às 20h, para deliberar, em 
Assembleia Geral Ordinária, sobre: a aprovação do balanço 
patrimonial e da demonstração de resultado econômico da 
Associação, referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2019; e, em Assembleia Geral Extraordinária, 
sobre: a exoneração e a eleição do Presidente, dos membros 
da Diretoria Executiva e dos membros do Conselho Fiscal. Po-
derão votar todos os associados quites com suas obrigações 
estatutárias. As deliberações sobre a aprovação dos balanços 
e demonstrações financeiras referentes ao exercício fiscal de 
2019, a exoneração e a eleição do Presidente, dos membros 
da Diretoria Executiva e de parte membros do Conselho Fiscal 
deverão ser aprovadas por dois terços dos votos dos presen-
tes à Assembleia, conforme disposto no Artigo 14 do Estatuto 
Social. Sem prejuízo da publicação deste Edital em jornal e de 
sua afixação em local apropriado, será encaminhado, via e-mail 
e mensagem eletrônica, a todos os diretores, conselheiros e 
associados, uma cópia do presente edital, conjuntamente com 
link para acesso à plataforma eletrônica Zoom (www.zoom.us).

São Paulo, 4 de setembro de 2020 
Pietro Plona

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO JARDIM PERI 
CNPJ nº 43.704.600/0001-43 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

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


