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São Paulo, 20 de março de 2020 - Nº 2900

Restrição aos estabelecimentos comerciais entra em vigor como medida para conter pandemia
Foto: AGZN

Estabelecimentos comerciais, que já vinham com movimento reduzido, devem paralisar atendimento presencial e
apenas serviços essenciais como farmácias, mercados e postos continuam funcionamento normalmente

As medidas para conter a disseminação do novo coronavírus
vem se tornando mais drásticas a
cada dia. Na última quarta-feira
(18) o prefeito Bruno Covas assinou um decreto determinando
o fechamento do comércio na cidade de São Paulo de forma presencial a partir desta sexta-feira
(20). A princípio, essa determinação vale até o dia 5 de abril.
De acordo com a medida, permanecem funcionando normalmente serviços essenciais como
farmácias, supermercados, padarias, feiras livres, mercados,
lanchonetes, restaurantes, lojas
de venda de alimentação para
animais e postos de combustível. Porém todos terão que intensificar as ações de limpeza e
disponibilizar álcool gel para os

clientes. Restaurantes e lanchonetes também terão que manter espaçamento mínimo de um
metro entre as mesas para seus
clientes.
Já os demais estabelecimentos comerciais só poderão manter seus serviços administrativos e a realização de vendas
através de aplicativos, internet
ou instrumentos similares.
A fiscalização do cumprimento dessas medidas caberá às subprefeituras que devem suspender os Termos de
Permissão de Uso dos profissionais autônomos localizados em
áreas de grande concentração
de ambulantes. A Guarda Civil
Metropolitana também irá intensificar a retirada de todo comércio ambulante ilegal.

Além do comércio de rua,
shoppings também devem ter
seus estabelecimentos fechados.
Na última quarta-feira, o governador João Doria divulgou a recomendação para o fechamento
dos shoppings, porém a decisão
ficou por conta de cada empresa. Os estalecimentos da região
passaram os seguintes determinações: Shopping Center Norte
e Lar Center permanecem fechados de 19/3 a 30/4; Shopping
Santana Parque encerra atividades até dia 30/4; Shopping
Metrô Tucuruvi fecha suas lojas a partir desta sexta-feira
(20) por tempo indeterminado
e Shopping D suspendeu atividades por tempo indeterminado desde a última quinta-feira
(19).

Vacinação contra a Gripe começa nesta segunda-feira Solapamento na Avenida Coronel Sezefredo Fagundes
na rede pública e já está na rede particular
está em obras com conclusão prevista em 180 dias
Foto: Rodrigo Nunes/MS/FotosPúblicas

iniciativa que já
tinha sido feita no ano passado e no anterior, por razões
distintas.
Em
2020, a vacina
estará disponível na rede pública a partir da
próxima segunda 23.
A prioridade será vacinar gestantes,
crianças
com
Especialista alerta para antecipação da Campanha
até seis anos,
de Vacinação em função do novo Coronavírus
mulheres até 45
dias após o parSob alerta por causa da cir- to e idosos. Na rede particuculação do novo Coronavírus, lar, a vacina chegou na última
o Ministério da Saúde resol- semana. Importante destacar
veu antecipar a Campanha de que a vacina contra a gripe não
Vacinação Contra a Gripe. Uma imuniza contra o Coronavírus,

mas evita uma série de síndromes gripais com sintomas
semelhantes.
A vacinação na rede pública atenderá a partir desta segunda-feira (23), idosos e profissionais da saúde. O segundo
público alvo a receber as doses serão os professores, profissionais das forças de segurança, de salvamento, de pacientes
com doenças crônicas, a partir
do dia 16/4. Em 9/5 começam a
ser imunizadas crianças entre
6 meses e menores de 6 anos,
pessoas entre 55 e 60 anos incompletos, gestantes, puérperas e indígenas. Em 9 de maio
está previsto o Dia D, onde postos de saúde e vários outros
pontos oferecerão o imunizante para todo o público-alvo, no
Brasil inteiro.
Leia mais na página 3

Bom Prato terá nova unidade no Tucuruvi
Foto: AGZN

Inauguração cancelada por conta da pandemia do Coronavírus

Estava prevista para a última
quinta-feira (19), a inauguração
do Bom Prato na Avenida Nova
Cantareira, porém, de acordo

com o decreto lançado no dia (16)
de março, pelo governador João
Doria, a inauguração foi cancelada para evitar aglomerações.

Essa é uma medida de prevenção em meio à pandemia do novo
Coronavírus. O estabelecimento
que ficava localizado na Avenida
Mazzei, 495 não funciona mais.
Confira os endereços dos restaurantes “Bom Prato” na Zona
Norte de São Paulo:
Unidade Brasilândia
Endereço: Avenida Parapuã, 1.479;
Unidade Limão
Endereço: Avenida Professor
Celestino Bourroul, 779;
Unidade Perus
Endereço: Rua Antônio Maia, 652;
Unidade Santana
Endereço: Rua Dr. Zuquim, 532;
Unidade Tucuruvi
Endereço: Avenida Nova Cantareira, 2.099;
Unidade Vila Nova Cachoeirinha
Endereço: Avenida Dep. Cantí
dio Sampaio, 140.

Leia nesta edição

Avenida Sezefedo Fagundes, altura do nº 5.990,
em obras por um período de 180 dias

fazendo a limpeza na avenida,
mas ainda há barro, troncos de
árvores e galerias entupidas.
Os ônibus continuam fazendo o caminho alternativo: a linha
2023/10 Tucuruvi-Cachoeira faz

o trajeto pela Rodovia Fernão
Dias, seguindo caminho pelo
Fontalis, Vilda Zilda e Corisco.
Confira o trajeto atual dos ônibus que atendem a região na página 7.

Prefeitura de São Paulo declara situação
de emergência para conter Coronavírus
A cidade de São Paulo
está em estado de emergência devido à pandemia do
Coronavírus em todo o mundo. Oficializada através do
Decreto nº 59.283 publicado no Diário Oficial na última terça-feira, a medida
foi anunciada pelo prefeito
Bruno Covas e reúne uma série de determinações voltadas a conter a disseminação
do vírus SARS-CoV2, causador da doença Covid-19.

Entre as iniciativas estão:
suspensão do rodízio de veículos por tempo indeterminado a partir desta terça e a higienização de todos os ônibus
municipais com água sanitária no final da linha. Devido
a seu tratamento contra
um câncer, o prefeito anunciou ainda que vai se mudar
para a sede da Prefeitura, no
Viaduto do Chá, por tempo
indeterminado.
Leia mais na página 3

Foto: Fotos Públicas

Prefeito Bruno Covas decreta estado de
emergência na cidade de São Paulo
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Mais de um mês das fortes chuvas de fevereiro, e os
estragos na Avenida Coronel
Sezefredo Fagundes, continuam
causando desconforto para a população local. O maior problema está no grande solapamento ocorrido na altura do número
5.990, onde parte da pista cedeu impossibilitando a passagem de ônibus. Na última terçafeira (17), havia trabalhadores
no local e uma nova sinalização,
mais chamativa, nessa altura
na Avenida Coronel Sezefredo
Fagundes, 5.990.
Porém, a situação só deve
se normalizar em 180 dias. As
obras são de responsabilidade da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras
(SIURB), e a empresa Passarelo,
executará o projeto. A avenida liga São Paulo ao município de Mairiporã, e a população
que utiliza a avenida todos os
dias continua sentindo na pele
os transtornos, principalmente quem utiliza o transporte público. A subprefeitura continua
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www.superacaocontabil.com.br
F: 11 99679-1682
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