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Restrição aos estabelecimentos comerciais entra em vigor como medida para co
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Santana comemora 238 anos Obras de requalificação de calçadas
abrangem ruas de Santana e Tucuruvi
com Matriz recebendo
título de Basílica Menor
Santana está comemorando
neste domingo, 26 de julho, 238
anos de história, no mesmo dia
em que a Igreja celebra o dia de
Sant’Anna, padroeira do bairro. Historicamente, as primeiras
ocupações da região foram registradas anteriormente, no século
16, porém a definição do ano de
1782 como ponto inicial da formação do bairro aconteceu por
motivos religiosos. Nesse ano,
o papa Pio VI estabeleceu que
Santa Ana, mãe de Maria e avô
de Jesus, seria a padroeira desta região. Como o dia 26 de julho
já era considerado Dia de Santa
Ana por determinação do papa
Gregório XV desde 1621, essa
data tornou-se também referência da história do bairro.
Neste ano, outro importante
acontecimento religioso marcará as comemorações do aniversário do bairro. No último dia
5, o Arcebispo Metropolitano de
São Paulo Cardeal Dom Odilo
Pedro Scherer anunciou que a
igreja Matriz de Santana foi elevada pela Santa Sé à Basílica
Menor. O título, que é concedido diretamente pelo Papa, representa um vínculo particular
com a Igreja de Roma e com o
Santo Padre, obtendo uma relevância maior para a vida litúrgica e pastoral da diocese. A escolha como basílica menor tem
como critérios a intensa veneração dos cristãos, transcendência
histórica e beleza de sua arquitetura e decoração.
A cerimônia de entrega do
título de Basílica Menor acontece durante as celebrações
do Dia da Padroeira neste domingo (26), em missa presidida pelo Cardeal Arcebispo Dom
Odilo Pedro Scherer às 15 horas. Nesse mesmo dia, haverá
missas na basílica pelo Dia da
Padroeira às 7, 9, 11 e 18 horas
com a presença de fiéis, segundo as recomendações de segurança para evitar a proliferação
da covid-19. Localizada na Rua
Voluntários da Pátria, 2.060, a
Paróquia de Santana surgiu a
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COMUNICADO
Informamos aos nossos leitores,
anunciantes, fornecedores,
colaboradores e jornaleiros
que reiniciamos as atividades
em nossa sede (Rua Alfredo
Pujol, 207) para retomarmos,
gradualmente, a distribuição
da edição impressa de acordo
com as recomendações das
autoridades públicas, neste
momento da pandemia da
covid-19. Agradecemos a todos
pela compreensão e parceria!

Vacinação contra a Gripe começa nesta segunda-feira Solapamento na Avenida Coronel Se
na rede pública e já está na rede particular
está em obras com conclusão prev

•ABERTURA DE
EMPRESAS

•REGULARIZAÇÃO
DE EMPRESAS

Bom Prato terá nova unidade no Tucuruvi
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PROMOÇÃO

DECLARAÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA PESSOA FÍSICA
NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA!

www.superacaocontabil.com.br
F: 11 99679-1682

www.choc
Ovo de Páscoa - Tipo

Ovo de Páscoa
Ovo de Páscoa
Ovo de Páscoa
Ovo de Páscoa
Ovo de Páscoa
Ovo de Páscoa
Ovo de Páscoa
Ovo família
Ovo família
Ovo branco
Ovo branco
Ovo branco
Ovo meio amargo
Ovo diet
Ovo misto
Ovo misto
Coração de Páscoa
* Produtos disponíveis

Temos arranjos de Páscoa, chocolate tipo italia
refeição (ticket restaurante, Smart VR, Visa Vale,

Loja 1 - Av. Nova Cantareira, 1.182
Tucuruvi - C/ estacionamento

F: 2976-3249

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital • Desde 1963 ampliando e consolidando sua lid

