
Página 10 - São Paulo, 10 de junho de 2022

EDITAIS

NEGÓCIOS

CLASSIFICADOS

SERVIÇOS

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

CHAVEIRO HAMYR 
CREDENCIADO GOLD

R. Alfredo Pujol, 565 (banca de jornal) 
e-mail: chaveirohamyr@hotmail.com 

  2208-2859

Abertura Auto - Residência - 24 horas 
(plantão). Atendimento em domícilio 

com cópias na hora. Travas de 
Segurança - Chaves - Fechaduras.

Comunicamos à praça que foi extraviado 
da Empresa Jornalística Zona Norte Ltda, 
2 talões de cheques nº 5541 à 5560, e do 
5561 à 5580, 40 folhas, do Banco Brades-
co - Agência 91, o banco enviou através 
do correio mas a empresa não recebeu, 
foram usadas 21 folhas devolvidas por frau-
de, (restaram 19 folhas) todos sustados em 
19/10/2020 e reiterado dia 9/11/2020, 
conforme Boletim de Ocorrência registra-
do nº 1703757/2020, dia 10/11/2020.

Empresa Jornalística Zona Norte Ltda

ComuniCado

Visite nosso site: www.gazetazn.com.br

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Presto serviços de bancos, documentos, encomen-
das, etc. Zona Norte e Centro. Tenho referências
94132-3687 - Tratar c/ Zacarias

RASPAGEM 
E 

APLICAÇÃO

Rua Esmeraldina Nascimento 
de Souza, 330 - casa11

95434-6941/98682-2083

Cascolac c/ cheiro, Bona s/ cheiro 
(secagem rápida), Traffic,  

Skania, Verniz PU, Produtos 
Importados, Waze, Dom, Piso 
Duro, HT, Calafetação Cola PU

Compro
Álbuns e Figurinhas soltas de 
Futebol anos 50 e 60. Pago 

até R$2.000,00 cada Álbum. 
Com Claudio-Colecionador.    
     (11) 9.8492-0549

PERFECT IDIOMAS S/S LTDA, com sede na co-
marca de São Paulo, Av. Tucuruvi, 590/592 - Tu-
curuvi - São Paulo - SP - CEP: 02304-001, devida-
mente inscrita no CNPJ nº 11.085.542/0001-20, 
DECLARA que extraviou o livro diário de nú-
mero 7, referente ao ano de 2015, com a con-
tabilidade do ano de 2015.

dECLaRaÇÃo dE EXTRaVio LiVRo diÁRio

O Presidente da Diretoria do “Clube de Campo Associação Atlética Guapira” (C.C.A.A. 
Guapira), no uso de suas atribuições legais, conferida no artigo 74 inc. IV, e atenden-
do ao disposto nos artigos 35 inc. I letra “a” e artigo 36 inc. I, do Estatuto Social, con-
voca todos os associados deste Clube, quites com o cofre e em pleno gozo de seus 
direitos sociais, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se 
no dia 03/07/2022, com início às 09 horas e encerramento às 17 horas, em nossa 
sede campestre a Rua Dr. José Camargo Aranha, 376 – Jd. Guapira, para deliberarem 
sobre a seguinte: 

ORDEM DO DIA

Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Administrativa, para o Biênio 
2022/2024. (artigos 35 inciso I, letra “a”, 36 inciso I);

Eleição do Conselho Deliberativo e seus Suplentes, para o Biênio 2022/2024 (artigos 
35 inciso I, letra “a”, 36 inciso I);

Apuração e Proclamação do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Administrativa 
(artigo 35 letra “a”);

Apuração e Proclamação dos Conselheiros e seus Suplentes eleitos (artigo 35 letra “a”);

Para a realização das eleições dos cargos acima descritos, serão respeitadas as nor-
mas estabelecidas nos artigos nº 34, 35, 37, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
110 e 111, do Estatuto Social.

São Paulo, 10 de junho de 2022 
Ricardo Conceição - Presidente da Diretoria Administrativa

EdiTaL dE ConVoCaÇÃo
aSSEmBLEia GERaL oRdinÁRia

Moda & Beleza

Cabelo oleoso no frio? 
Saiba como renovar 

a aparência dos
fios sem lavar!

Algumas vezes lavar o ca-
belo em dias frios é bem com-
plicado. Por isso, ter um bom 
xampu a seco em casa, pode 
ser uma boa dica. 

O produto minimiza o as-
pecto pesado e oleoso dos fios 
e mantém a aparência limpa, 
sem precisar lavá-los todos os 
dias. Veja como usar o queridi-
nho do bad hair day:

O que é e para 
que serve?

O xampu a seco é em spray 
que não molha os fios e é apli-
cado através de jatos em pó. 
A principal função do produ-
to é absorver a oleosidade das 
mechas, deixando os cabelos 
com aspecto opaco e cheiro-
so, como se estivessem recém 
lavados.

Como usar?

Basta virar os fios para bai-
xo, aplicar o produto na raiz e 
balançar com os dedos até que 
os fios estejam soltos. Primeiro 
agite a embalagem do xampu a 
seco por alguns segundos. Na 
sequência divida o cabelo em 
mechas. Depois, aplique o pro-
duto na raiz com uma distân-
cia de 20cm. Massageie a raiz 
para que o produto se espalhe, 
e escove os cabelos para remo-
ver o excesso de pó dos fios.

Dica extra: vale caprichar 
na aplicação onde a oleosida-
de é mais intensa, como nas 
laterais da raiz do cabelo, por 
exemplo.

Com que frequência usar?

Por mais que o produto atue 
de maneira superficial e não pe-
netre no fio, o ideal é que seja 
usado no máximo de 2 a 3 ve-
zes por semana, já que é indica-
do para os dias mais corridos ou 

quando o cabelo ganha aspecto 
oleoso antes da próxima lavada. 
Vale lembrar que o produto não 
substitui a limpeza tradicional 
das mechas, devendo ser lava-
das com água, xampu e condi-
cionador em dias alternados.

Foto: Divulgação

Saúde mental será um dos temas do 
24º Congresso internacional de Educação da LBV

De acordo com dados da 
Organização das Nações 
Uni das para a Educação, 
Ciência e Cultura (Unesco), 
90% da população mundial 
estudantil foi afetada com o 
distanciamento do ambien-
te escolar, impactando mais 
de 1,5 bilhão de estudantes 
em 188 países. Logo, não é 
à toa que o Google revelou 
que o termo “saúde mental” 
teve um aumento de 98% 
em relação aos anos ante-
riores entre as buscas na 
plataforma.

E foi pensando no poder 
transformador da Educação 
que a LBV (Legião da Boa 
Vontade) traz como tema ao 

24º Congresso Internacional 
de Educação: “Desafios da 
aprendizagem e a saúde 
emocional - reflexos da pan-
demia: uma visão além do 
intelecto”. O evento ocor-
rerá de forma virtual pelo 
YouTube, nos dias 27 e 28 
de junho, às 19h30, e já está 
com inscrições abertas para 
quem quiser participar.  

O congresso trará pa-
lestras de especialistas em 
Educação e apresentará 
ações práticas implementa-
das pela LBV, assim como os 
fatores que resultaram em 
evasão escolar zero nesses 
dois anos de distanciamen-
to social. Também serão 

abordados: os impactos emo-
cionais na aprendizagem; os 
desafios de recuperar conte-
údos pedagógicos perdidos 
e a importância do cuidado 
emocional dos educandos e 
profissionais.

Serviço: 
As inscrições podem ser fei-
tas no site: www.lbv.org/
congressodeeducacao. O in-
gresso terá valor simbólico 
de R$ 20 e dará direito ao 
certificado de participação. 
O evento precisa ser acom-
panhado ao vivo. Inclusive, 
terá tradução simultânea 
para Português, Libras, 
Espanhol e Inglês.


