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EDITAIS

CLASSIFICADOS
DIVERSOS

CONSOLE XBOX 360
4GB original Microsoft. Possui: Kinect, 
2 controles, 5 jogos. Oferta imperdível:
R$ 670 - F: 99766-6193

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

SENHORES LEITORES 
Atenção antes de  

contratar um serviço! 
Não é de nossa responsabili-

dade o conteúdo dos anúncios 
publicados nem a idoneidade 

dos anunciantes

GRUPO SANTANA DE 
ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 
- realiza reuniões na Rua 
Salete, 83, próximo ao Metrô 
Santana. Os encontros acon-
tecem nos seguintes dias e ho-
rários: segunda e sexta-feira 
às 17h e às 19h, terça, quar-
ta e quinta-feira às 19h, sába-
do às 17h, domingo às 9h e às 
18h. Reunião Feminina sába-
do às 14h. 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, 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 San-
ta Prisca, 122, Casa Verde.

PARÓQUIA NOSSA SE-
NHORA 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 
contém em uma cesta bási-
ca: arroz, feijão, açúcar, sal, 
óleo, macarrão, molho, café, 
bolacha, leite, farinha de tri-
go. Procurar por: Padre Beto, 
Lourdes ou Flávia - Endereço: 
Rua Voluntários da Pátria, 
2.060 - Santana - Telefone: 
2281-9085 - (Entregas em qual-
quer horário).

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 emo-
cional das pessoas em vários 
países. Para ajudar as pes soas 
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-bibli-
cos/paz-felicidade/epidemias-o-
que-fazer-quadro-branco/

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

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

Vacinação contra Covid-19, Gripe, 
Sarampo e Poliomielite continua na capital

A capital paulista conti-
nua com as campanhas de 
vacinação contra Covid-19, 
Gripe, Sarampo e Po lio mie-
lite. No caso da vacina con-
tra a Covid-19, o imuni-
zante está disponível para 
crianças de 5 a 11 anos, ado-
lescentes e adultos. 

Já a vacina contra o ví-
rus influenza, causador da 
Gripe, pode ser aplicada em 
grávidas e puérperas, além 
de idosos maiores de 60 
anos de idade, trabalhado-
res da saúde, crianças acima 
de seis meses e menores de 
cinco anos, povos indígenas, 
profissionais da Educação 
das escolas públicas e priva-
das, pessoas com deficiência 
e/ou comorbidades.

As duas vacinas podem 
ser encontradas nas Uni-
da des Básicas de Saúde 
(UBSs), Assistências Médi-
cas Ambulatoriais (AMAs)/
UBSs Integradas, mega-
postos e drive-thru da 
capital.

Para a vacina do Sa-
ram po, o público alvo são 
as crianças de seis meses 
e menores de cinco anos, 
além dos profissionais de 
Saúde e nascidos a partir de 
1960. Além disso, a vacina-
ção contra Poliomielite está 

disponível para crianças 
menores de cinco anos, sem 
histórico vacinal ou com es-
quema vacinal incomple-
to. Isso vale para viajan-
tes, imigrantes e refugiados 
de países endêmicos ou em 
surto. Os dois imunizantes 
são aplicados nas UBSs e 
AMAs/UBSs Integradas.

Importante destacar que 
as vacinas contra Sarampo 
e Covid-19 não devem ser 
aplicadas simultaneamen-
te em crianças entre 5 e 11 

anos de idade. Nesse caso, 
é priorizada a imunização 
contra Covid-19. Após um 
período de 15 dias, pode ser 
aplicada a vacina contra 
o Sarampo. Já para a po-
pulação acima de 12 anos, 
pode ser feita a imuniza-
ção simultânea entre as va-
cinas de Sarampo, Gripe e 
Covid-19. Para maiores in-
formações ou endereços 
para receber a imunização, 
consulte a página do Vacina 
Sampa.

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Diferentes vacinas são oferecidas nas UBSs, AMAs, 
megapostos e drive-thru na cidade de São Paulo

Linhas de ônibus sofrem alterações 
a partir deste sábado (21) 

A partir deste sábado 
(21) três linhas terão seus 
itinerários alterados devi-
do a realização de obras na 
Linha 6-Laranja do Metrô, 
na Estrada do Sabão (Pça. 
Luiza Mahin), entre as ruas 
Saldanha de Oliveira e Pe. 
José Materni, na Freguesia 
do Ó. Os desvios permane-
cem até o término dos traba-
lhos. Linhas afetadas:

8542/21 Brasilândia - 
Term. Lapa

Ida: Estrada do Sabão, Praça 
Luiza Mahin, Estrada do 
Sabão, prosseguindo normal.
Volta: normal até a Estrada 
do Sabão.

1024/10 Jd. Carombé - 
Conexão Petrônio Portela
1025/10 Jd. Carombé - 
Conexão Petrônio Portela
Ida: sem alteração.
Volta: normal até a Estrada 
do Sabão, Praça Luiza 
Mahin, Estrada do Sabão, 
prosseguindo normal.

Freguesia do Ó


