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IInformações & Notícias
GRUPO
SANTANA
DE
ALCOÓLICOS ANÔNIMOS
– realiza reuniões na Rua
Salete, 83, próximo ao Metrô
Santana. Os encontros acontecem nos seguintes dias e horários: segunda e sexta-feira
às 17 horas e às 19 horas, terça, quarta e quinta-feira às 19
horas, sábado às 17 horas, domingo às 9 horas e às 18 horas. Reunião Feminina sábado
às 14 horas. Plantão Telefônico
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, informa que a reunião presencial acontece toda primeira terça-feira de cada mês,
às 20 horas. Local: EE Padre
Manoel da Nóbrega, conhecido como Colégio do Matão, na
Rua Santa Prisca, 122, Casa
Verde.
PARÓQUIA NOSSA SE
NHORA DA PIEDADE / CO
MUNIDADE SANTA CRUZ
- localizada na Avenida Cel.
Sezefredo Fagundes, 6.500 recebe doações todos os dias da
semana. A paróquia tem cerca
de 100 famílias assistidas que
estão recebendo as cestas básicas. Para mais informações:
(11) 93031-3124 Padre Luís
Isidoro Molento. Facebook:
https://www.facebook.com/
pnsenhorapiedade15
BASÍLICA DE SANT’A
NA - precisam de alimentos que contém em uma cesta básica: arroz, feijão, açúcar,
sal, óleo, macarrão, molho,
café, bolacha, leite, farinha

de trigo. Procurar por: Padre
Beto, Lourdes ou Flávia Endereço: Rua Voluntários
da Pátria, 2.060 - Santana
- Telefone: 2281-9085 (Entregas em qualquer horário, pois temos a secretaria
aberta e também o segurança que fica 24 horas - então
pode entregar para qualquer
funcionário).
COMO LIDAR COM A
ANSIEDADE
CAUSADA
PELA PANDEMIA: SETE
AJUDAS PRÁTICAS DO
SITE JW.ORG - A pandemia
de Covid-19 abalou o mundo de
uma forma nunca antes vista e
afetou muito o bem-estar emocional das pessoas em vários
países. A ameaça de contrair e
transmitir um vírus que pode
matar, bem como a ansiedade e
o isolamento social tiveram um
profundo impacto em pessoas
de diferentes formações. Para
ajudar as pessoas a lidar com
essa situação, o site oficial das
Testemunhas de Jeová, jw.org,
apresenta o vídeo Epidemias –
O que você pode fazer?. Essa
animação de três minutos fornece ajuda prática, emocional e
espiritual para as famílias enfrentarem os efeitos da pandemia. Acesse: https://www.
jw.org/pt/ensinos-biblicos/pazfelicidade/epidemias-o-que-fazer-quadro-branco/

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

Morre o jornalista Paschoal XIII, autor da
coluna Cena Livre publicada na AGZN
Antônio Sérgio Silva Paschoal, jornalista
especializado em teatro, faleceu no último
dia 27/4. Conhecido como Paschoal XIII, colaborou com A Gazeta da Zona Norte, onde
escreveu durante décadas a coluna Cena
Livre. Semanalmente, sua coluna trazia
as principais notícias do teatro, recheadas
de entrevistas e notícias sobre o mundo da
dramaturgia.
Recentemente, deixamos de publicar a
coluna Cena Livre, uma vez que Paschoal
XIII estava adoentado, sem condições de escrever. Na última quarta-feira (27), recebemos a triste notícia de seu falecimento. A
dramaturgia agradece ao seu brilhante trabalho que nunca se cansou de enaltecer o teatro e todos os seus artistas. A equipe de A
Gazeta da Zona Norte, assim como os familiares do jornalista Ary Silva expressam seu
pesar, principalmente à família e aos amigos
do já saudoso Paschoal XIII.
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Paschoal XIII, jornalista especializado em teatro,
foi autor da coluna Cena Livre na AGZN

Evento para adoção de animais
acontece neste sábado (7),
na Cosap, Zona Norte
A Coordenadoria de Saú
de e Proteção ao Animal
Doméstico (Cosap), promove
neste sábado a festa “Amor
de Pet”, das 10 às 17 horas,
com o intuito de promover a
adoção dos animais disponíveis no Centro Municipal de
Adoção.
Mais de 280 pets esperam por um lar, sendo 189
cães e 93 gatos, entre filhotes
e adultos, de diferentes portes, cores e pelagens, além
de animais especiais. Todos
estão castrados, vacinados,
vermifugados, identificados
por microchip e com Registro
Geral do Animal (RGA).
O evento terá um desfile dos cães disponíveis para
adoção, vacinação antirrábica, emissão do RGA, coral
pet, apresentação dos cães
da Guarda Civil Municipal
(GCM) e tenda kids com atividades para as crianças.
Quem deseja adotar um
animal, deve apresentar documentação (RG e CPF),
além de comprovante de residência recente (dos últimos
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Centro Municipal de Adoção, localizado na Rua Santa Eulália, 86
em Santana, promove evento de adoção

três meses). É necessário
ainda levar uma coleira e
guia, no caso dos cães, ou caixa de transporte, no caso de
gatos, e pagar uma taxa administrativa de R$ 29,30.
Na ação também será
lançado o manual da guarda
responsável de animais, voltado ao público infantil, com
conteúdo lúdico e educativo

que ensina a criança como se
tornar um “superguardião”
dos animais.
Serviço:
Festa “Amor de Pet” para
adoção de cães e gatos
Local: Centro Municipal
de Adoção, na Cosap - Rua
Santa Eulália, 86 - Santana
Horário: 10 às 17 horas.

CLASSIFICADOS
DIVERSOS

SERVIÇOS

CONSOLE XBOX 360 PRESTADOR DE SERVIÇOS

4GB original Microsoft. Possui: Kinect,
2 controles, 5 jogos. Oferta imperdível:

R$ 670 - F: 99766-6193

Presto serviços de bancos, documentos, encomendas, etc. Zona Norte e Centro. Tenho referências
94132-3687 - Tratar c/ Zacarias

CHAVEIRO HAMYR
CREDENCIADO GOLD
Abertura Auto - Residência - 24 horas
(plantão). Atendimento em domícilio
com cópias na hora. Travas de
Segurança - Chaves - Fechaduras.
R. Alfredo Pujol, 565 (banca de jornal)
e-mail: chaveirohamyr@hotmail.com

2208-2859

SEBASTIÃO ROCHA EMPREITEIRO

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

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

EDITAIS
Comunicado
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 Bradesco - Agência 91, o banco enviou através
do correio mas a empresa não recebeu,
foram usadas 21 folhas devolvidas por fraude, (restaram 19 folhas) todos sustados em
19/10/2020 e reiterado dia 9/11/2020,
conforme Boletim de Ocorrência registrado nº 1703757/2020, dia 10/11/2020.
Empresa Jornalística Zona Norte Ltda

Visite nosso site: www.gazetazn.com.br

