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DOE ABRAÇOS QUENTI-
NHOS - é o nome da campa-
nha de arrecadação de agasa-
lhos que acontece no Shopping 
D, em parceria com o Instituto 
SYN (ISYN), braço social da 
Syn Prop Tech - detentora do 
‘D’, entre outros shoppings, e 
membro fundadora do Green 
Building Council (GBC Brasil). 
O ponto de arrecadação fica 
até o dia 30 de junho no piso 2 
do mall, em frente ao SAC. As 
doa ções serão entregues à fun-
dação Rebecca Lam ‘S Kalala 
do Congo no Brasil, institui-
ção apoiada pela Namib Pro 
Models, escola de modelos com 
sede no ‘D’. A equipe da Namib 
fará a entrega de tudo que for 
arrecadado diretamente no 
Congo, em comitiva oficial.

MOSTRA MITOS DO ROCK 
- acontece até 31/8 com entra-
da franca no Shopping D. A ex-
posição reúne caricaturas digi-
tais do artista André Araújo, 
além da venda de produtos 
do universo do rock e apre-
sentação de artistas covers.  
Mais informações, acesse: 
www.shoppingd.com.br

FESTA JULINA ASA - acon-
tece no próximo dia 10 de ju-
lho, das 12 às 18 horas, no 
Centro Dia para Idosos ASA. 
Com mais de 80 anos de ati-
vidades, a ASA é uma organi-
zação da sociedade civil que 
atende mais de 1.300 crianças, 
adolescentes e idosos em situ-
ação de vulnerabilidade social, 
na cidade de São Paulo. A insti-
tuição fica na Rua Prof. Dorival 
Dias Minhoto, 231 - Lauzane 
Paulista, São Paulo.

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.

AL-ANON - entidade voltada 
para assistência a familiares de 
pessoas dependentes de álco-
ol divulga seus grupos na Zona 
Norte. Grupo Imirim: Avenida 

Imirim, 1.410 - reuniões as 
terças-feiras às 18h; Grupo 
Jaçanã: Avenida Guapira,  
2.055 - Jaçanã - reuniões: 
ter ças-feiras às 14h; Grupo 
Santa na: Rua Salete, 83 - reu-
niões: quartas-feiras às 15h30; 
Grupo Vila Maria: Praça da 
Candelária, 01 - reuniões: se-
gundas-feiras às 18h. 

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/gru-
posantanadeaa / instagram.
com/gruposantanadeaa

PARÓQUIA NOSSA SE-
NHORA DA PIEDADE / 
COMUNIDADE 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 bá-
sicas. Para mais informações: 
(11) 93031-3124 Padre Luís 
Isidoro Molento. Facebook: 
https://www.facebook.com/
pnsenhorapiedade15 

BASÍLICA DE SANT’ANA - 
precisa de alimentos que con-
tém em uma cesta básica: ar-
roz, feijão, açúcar, sal, óleo, 
macarrão, molho, café, bo-
lacha, leite, farinha de tri-
go. Procurar por: Padre Beto, 
Lourdes ou Flávia - Endereço: 
Rua Voluntários da Pátria, 
2060 - Santana - Telefone: 
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.
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EDITAISNEGÓCIOS

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 Em-
presa Jornalística Zona Norte Ltda, 2 talões de che-
ques nº 5541 à 5560, e do 5561 à 5580, 40 folhas, do 
Banco Bradesco - Agência 91, o banco enviou atra-
vés 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

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

inscrições para a 3ª edição do Festival 
Sem Barreiras está aberta até 30 de junho

As inscrições de propos-
tas artísticas para a 3ª edição 
do Sem Barreiras - Festival 
de Acessibilidade e Artistas 
com Deficiência terminam 
no final do mês. O evento, 
promovido pela Prefeitura 
de São Paulo, por meio das 
Secretarias Municipais da 
Pessoa com Deficiência e da 
Cultura, tem o objetivo de 
divulgar o importante traba-
lho realizado pelos artistas 
com deficiência, trazendo re-
conhecimento e visibilidade 
para cada um, seja no tea-
tro, na música, dança ou em 
qualquer outra manifesta-
ção cultural.

De acordo com as Se-
cretarias, por meio da Cul-
tura, a deficiência pode ser 
vista e entendida de uma 
outra forma, valorizando 
o potencial de cada pessoa. 

Grupos e artistas com defi-
ciência de várias linguagens, 
como: teatro, música, dan-
ça, artes visuais, saraus, cir-
co, entre outras, podem ins-
crever seus projetos até às 

23h59 do dia 30 de junho 
através do link: encurtador.
https://bit.ly/3HJMues. As 
apresentações estão previs-
tas para acontecer em se-
tembro deste ano.

Foto: Reprodução/Instagram

O Festival Sem Barreiras está em sua terceira edição 
e promove visibilidade a artistas com deficiência

Ficam convocados os sócios da AS-
SOCIAÇÃO VENEZIANI NEL MONDO 
– SAN MARCO VENETO, a participar 
da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
a realizar-se na Sede Social à Rua 
Mateus Leme, nº 488 (Mandaqui) 
São Paulo – SP, no dia 07 de julho 
2022, às 18 horas, em 1ª convoca-
ção, ou  às 18:30 horas, em 2ª con-
vocação, conforme dispõe o Estatu-
to Social, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 

a) Relatório e prestação de contas 
relativos ao exercício de 2021; 

b) Outros assuntos de interesse so-
cial. 

Valeriano Vecchiato - Presidente 
São Paulo, 24 de junho de 2022

EdiTaL dE ConVoCaÇÃo

imunização contra Covid-19 
avança na cidade de São Paulo

A cidade de São Paulo co-
meçou na última quarta-fei-
ra (22), a aplicar a segun-
da dose de reforço contra a 
Covid-19 em adultos acima 
dos 45 anos. Estão aptas a 
receber o reforço as pessoas 
que tomaram a terceira dose 
há quatro meses completos e 
que têm 45 anos ou mais.

De acordo com a Prefei-
tura de São Paulo, a cidade 
tem meio milhão de pes soas 
de 45 a 49 anos, enquanto 
há disponibilidade de, apro-
ximadamente um milhão de 
doses em estoque. A expecta-
tiva é de que o município re-
ceba novo lote do Ministério 
da Saúde para poder atender 
pessoas acima de 40 anos.

O prefeito de São Paulo, 
Ricardo Nunes, fez um cha-
mado para aqueles acima de 
50 anos que ainda não toma-
ram a quarta dose. “Nós te-
mos 500 mil pessoas acima 

de 50 anos que ainda não fo-
ram se vacinar. É importan-
te que eles procurem nossos 
serviços de saúde, as nossas 
470 UBSs para poderem se 
vacinar”.

De acordo com o Governo 
do Estado de São Paulo, os 
municípios podem antecipar 

a vacinação caso disponham 
de doses em estoque. Todas 
as informações sobre a vaci-
nação contra a Covid-19 es-
tão no portal https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cida-
de/secretarias/saude/vigi-
lancia_em_saude/ index.
php?p=307599

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Vacinação contra Covid-19 abrange pessoas acima de 45
para receber a quarta dose

“Conforme art. 482 alínea I da CLT, convoca-
mos o Sr. CELSO HITALO DO LAGO MARTINS, 
portador da CTPS nº/série. 18600./462.-SP, a 
comparecer na empresa no prazo de 3 dias 
para tratar assuntos de seu interesse. 
Empresa: Linercon Construção e Incorporação- LTDA

ComuniCado


