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O imóvel tem 264 m², 
3 suítes e 5 vagas de 

garagem fixas.  
Condomínio c/ área  
de lazer completo.   
R$ 2.700.000,00  

(Aceita permuta). Tratar: 

(11) 91193-1808

Vende-se luxuoso apartamento em Santana

IMÓVEIS
VENDO APTO LAUZANE

Cond. Francisco Ranieri, andar  
térreo, 55m2, 2 dorms, s/ vaga,  

próx. a comércio, pto ônibus, etc.  
R$ 280 mil - Tratar: 3064-6002

2832-5458 (sr. João Carlos)
99886-9162 (sr. Moura)

3 dorms, ste c/ arms, sl. 2 ambs, coz. c/ 
arms, á. serviço, banh. social, dep. empr. 

c/ banh, salão de festa, aquecimento solar, 
piscina, 1 vaga coberta, R$ 2.000,00, 

condomínio. + encargos. Tratar:

ALUGA-SE EXCELENTE
APTO SANTANA

RUA ALFREDO PUJOL, 266
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Cel: (11) 99020-3434 c/ Catarina

CASA NA CIDADE DE SÃO PEDRO

Em cond. fechado, c/ 3 dorms, sala, copa e cozinha, 2 banheiros, 
1 lavabo, área de serviço. Terreno: 1.050m2. Área construída: 

187m2. A 30km de Piracicaba. R$ 560 mil. Direto c/ prop.

Um jornal que faz a diferença. Anuncie: www.gazetazn.com.br

LOJA SOLIDÁRIA - o Shop-
ping Metrô Tucuruvi convida o 
público para fazer o bem com a 
Loja Solidária. O espaço, locali-
zado no Piso L2, está preparado 
para arrecadar roupas e acessó-
rios que não são mais usados e 
estão em bom estado.  Todo o 
material arrecadado é destina-
do às instituições locais respon-
sáveis por cuidar de crianças, 
jovens e adultos em situação de 
vulnerabilidade. Para doar, bas-
ta deixar sua contribuição nos 
espaços desocupados da loja du-
rante todo o horário de funcio-
namento do empreendimento: 
de segunda-feira a sábado, das 
10 às 22h, e domingos e feria-
dos das 14 às 20h.

GRUPO SANTANA DE AL-
COÓLICOS ANÔNIMOS - 
realiza reuniões na Rua Salete, 
83, próximo ao metrô Santana. 
Os encontros acontecem nos se-
guintes dias e horários: segun-
da e sexta-Feira às 17h e às 19h, 
Terça, quarta e quinta-Feira às 
19h, sábado às 17h, domingo às 
9h e às 18h. Reunião Feminina 
sábado às 14h. Plantão Tele-
fônico 24 horas: (11) 3315-9333.
www.aa.org.br - facebook.com/
gruposantanadeaa / instagram.
com/gruposantanadeaa

CONSEG CASA VERDE/
SANTANA - presidido por 
Vicente D’Errico Netto, infor-
ma que a reunião presencial 
acontece toda primeira terça-
feira de cada mês, às 20 ho-
ras. Local: EE Padre Manoel 
da Nóbrega, conhecido como 
Colégio do Matão, na Rua 
Santa Prisca, 122, Casa Verde.

INSTITUTO ÊXITO DE 
EMPREENDEDORISMO 
- amplia a Campanha “Tamo 
Junto na Luta”, do Transforma 
Brasil. O objetivo é arrecadar 
alimentos e doações em dinhei-
ro para auxiliar a população que 
está passando por dificuldades 
neste momento crítico que es-
tamos vivendo. As doações são 
ilimitadas e podem ser feitas no 
site www.institutoexito.com.br, 
onde o usurário será direciona-
do. No endereço, o doador pode-
rá fazer transferência bancária 
e um Pix no valor que desejar. 
Vinte e três ONGs, de todas as 
regiões do país, fazem parte do 
Projeto Tamo Junto na Luta. 

INSTITUTO TROVADORES 
URBANOS - lança a Cam-
panha “Alimente a Família de 
Uma  Mãe Carente”. O objetivo 
é comprar cestas básicas e dis-
tribuir para as mães que mo-
ram em comunidades caren-
tes da cidade documentando e 

divulgando a todos os apoiado-
res. Todos podem participar! 
Conteúdo das cestas: 3 paco-
tes de arroz tipo - 1kg, 1 paco-
te de feijão carioca - 1kg, 1 pa-
cote de açúcar - 1kg, 1 óleo de 
soja - 900ml, 2 pacotes de ma-
carrão - 500g, 1 molho de to-
mate pronto - 340g, 1 pacote de 
sal refinado - 1kg, 1 leite em pó 
mistura láctea - 200g, 1 paco-
te de fubá - 500g, 1 pacote de 
café torrado e moído - 250g, 1 
embalagem para os itens da 
cesta. Juntos faremos um ver-
dadeiro ato de amor para pre-
sentear a muitas mães guer-
reiras que merecem ter paz 
em seus corações.  Saiba como 
contribuir pelo whatsApp: (11) 
97597-8132.

CAMPANHA - a Unibes (União 
Brasileiro Israelita do Bem-
Estar Social), lança sua cam-
panha de arrecadação e doa-
ção de cestas básicas para as 
mais de 1.500 famílias que de-
pendem da instituição para re-
alizar suas refeições diárias. O 
valor para a doação da cesta bá-
sica é de R$140,00, no entan-
to, as doações não terão um li-
mite mínimo e nem máximo, 
sendo assim, caso queira co-
laborar com outro valor, aces-
se o link abaixo: https://unibes.
doareacao.com.br/campanha/
arrecadacao_de_cestas/

PARÓQUIA NOSSA SE-
NHO RA DA PIEDADE / CO-
MUNIDADE SANTA CRUZ 
- localizada na Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes, 6.500 re-
cebe doações todos os dias da 
semana. A paróquia tem cerca 
de 100 famílias assistidas que 
estão recebendo as cestas bá-
sicas. Para mais informações: 
(11) 93031-3124 Padre Luís 
Isidoro Molento. Facebook: 
https://www.facebook.com/
pnsenhorapiedade15 

BASÍLICA DE SANT’ANA - 
precisam de alimentos que con-
tém em uma cesta básica: arroz, 
feijão, açúcar, sal, óleo, macar-
rão, molho, café, bolacha, leite, 
farinha de trigo. Procurar por: 
Padre Beto, Lourdes ou Flávia 
- Endereço: Rua Voluntários da 
Pátria, 2060 - Santana - Tel: 
2281-9085 - (Entregas em qual-
quer horário).

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.

Informações & NotíciasI

1. No último sábado (23/4), 
Eric Granado conquistou o 
primeiro pódio na tempo-
rada 2022 do Campeonato 
Espanhol de Superbike. Com 
a motocicleta Honda CBR 
1000RR-R Fireblade SP, o 
brasileiro foi o segundo mais 
rápido na corrida de abertu-
ra em Valência, etapa válida 
como a segunda da competi-
ção espanhola de motovelo-
cidade. Ele ainda confirmou 
dobradinha para a equipe 
Honda Laglisse na categoria 
principal, a Superbike, ao 
lado do piloto espanhol Tito 
Rabat – vencedor da bateria. 

Campeonato Espanhol de 
Superbike 2022 - 2ª etapa
 
Local: Circuito Ricardo Tor-
mo - Valência, Espanha
Resultados (Cinco primeiros)
Corrida 1 - Categoria Superbike

1- Tito Rabat #53 (ESP) - 
Honda Laglisse
2- Eric Granado #51 (BRA) - 
Honda Laglisse
3- Oscar Gutierrez #99 (ESP)
4- Roman Ramos #40 (ESP)
5- Ilya Milhalchyk #37 (UCR)


2. Na última quarta-feira 
(27), Palmeiras enfrentou o 
Emelec, pela terceira rodada 
do grupo A da Libertadores, 
no Estádio George Capwell, 
no Equador. O Palmeiras, 
que dominou o primei-
ro tempo contra o Emelec, 
aos 18 minutos, o atacan-
te Rony abriu o placar e se 
tornou o maior artilhei-
ro do Palmeiras na histó-
ria da Libertadores com 
13 gols. Aos 24 o atacante 
Gabriel Veron ampliou. O 
Palmeiras teve mais oportu-
nidades para ampliar o pla-
car, mas manteve os 2 a 0. 

No segundo tempo o Emelec 
pressionou o Palmeiras, mas 
foi o Verdão que teve a chan-
ce de ampliar e desperdiçou. 
Aos 16 minutos o meia João 
Rojas diminuiu para o time 
Equatoriano. Nos acrésci-
mos, aos 46 o atacante Breno 
Lopes marcou novamente 
para o Palmeiras e segurou a 
vitória. O Verdão segue com 
100% de aproveitamento na 
Libertadores. Final Emelec 
1 x 3 Palmeiras. 


3. No próximo dia 6 de ju-
nho, às 7h20 (horário de 
Brasília), a Seleção Brasileira 
Masculina de Futebol vai en-
frentar o Japão no Estádio 
Nacional de Tóquio. O Amis-
toso faz parte da preparação 
do time para Copa do Mundo 
no Catar, que começa em 21 
de novembro. 


4. Na última terça-feira (26), 
um torcedor do Boca Juniors 
foi detido, em São Paulo, 
por imitar um macaco em 
manifestação direcionada 
à torcida do Corinthians, 
durante a partida pela ter-
ceira rodada da fase de gru-
pos da Libertadores, na Neo 
Química Arena. O homem, 

não teve a identidade revela-
da, foi liberado nesta quarta-
feira (27), após pagamento 
de fiança. O crime de injú-
ria racial é previsto no artigo 
140 do Código Penal. O pa-
rágrafo terceiro indica uma 
pena de reclusão de um a 
três anos, além do pagamen-
to de multa.


5. Na última quarta-feira 
(27), o Minas Tênis Clube 
anunciou que optou dispu-
tar o segundo jogo da final da 
Superliga Masculina de Vôlei 
na Arena Sabiazinho, em 
Uberlândia, no próximo do-
mingo (1º/5), a partir das 10 
horas (horário de Brasília). 
No último sábado (23), o 
Sada Cruzeiro venceu por 
três sets a dois (26/24, 21/25, 
15/25, 25/22 e 15/11) no giná-
sio Divino Braga, em Betim 
(MG). O Sada Cruzeiro fica 
com o título em caso de nova 
vitória, e o Minas têm que 
ganhar para forçar um ter-
ceiro encontro no outro do-
mingo (8), às 10 horas.


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: espor-
tes@prefeitura.sp.gov.br, Clubes 
da Ci dade, Centros Des porti vos 
(CDM) e Depto. de Promo ções 
Esportivas, Lazer e Re creação; 
- Secr. Estadual de Esportes, 
Lazer e Turismo, Praça Antô nio 
Prado, 9, Centro, CEP: 01010-
904, Tel.: 3241-5822.
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Rony se tornou o maior artilheiro do Palmeiras 
na história da Libertadores com 13 gols

Torcida Amiga, Bom-Dia

4ª rodada
Campeonato Brasileiro 2022

 Dia Hora Equipes Local

30/4 16h30 América-MG x Athletico-PR Independência

30/4 16h30 Ceará x Bragantino Castelão 

30/4 18h30 Goiás x Atlético-MG Serrinha

30/4 19h Cuiabá x Atlético-GO Arena Pantanal 

1°/5 11h Botafogo x Juventude Nilton Santos  

1°/5 16h Corinthians x Fortaleza Neo Química 

1°/5 16h Coritiba x Fluminense Couto Pereira 

1°/5 19h Internacional x Avaí Beira-Rio  

2/5 20h São Paulo x Santos Morumbi

“Torcida Amiga, Bom-Dia”  
é expressão criada e imortalizada,  
na crônica esportiva paulista, pelo 

jornalista Ary Silva. Inicialmente foi uti-
lizada em seu programa “Bola ao Ar”  

na Rádio Bandeirantes e,  
posteriormente, na TV e jornais.


