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OVOS DE PÁSCOA ITÁLIA

www.chocolatesitalia.com.br

Temos arranjos de Páscoa, chocolate tipo italiano. Aceitamos cartões de crédito, débito e tickets 
refeição (ticket restaurante, Smart VR, Visa Vale, SodexHo-Pass). Temos arranjos e cestas decoradas.

Ovo de Páscoa 40 gr. 3,80
Ovo de Páscoa 100 gr. 6,90
Ovo de Páscoa 130 gr. 8,90
Ovo de Páscoa 200 gr. 13,80
Ovo de Páscoa 400 gr. 27,80
Ovo de Páscoa 600 gr. 42,80
Ovo de Páscoa 800 gr. 57,80
Ovo família 1.800 gr. 138,80
Ovo família 2.800 gr. 196,80
Ovo branco 200 gr. 15,80
Ovo branco 400 gr. 29,80
Ovo branco 600 gr. 45,80
Ovo meio amargo 400 gr. 29,80
Ovo diet 200 gr. 30,80
Ovo misto 200 gr. 15,80
Ovo misto 400 gr. 29,80
Coração de Páscoa 150 gr. 10,80

* Produtos disponíveis enquanto houver estoque.

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

F: 2976-3249

Loja 2 - Rua Heliodora, 276 
Santana

F: 2959-6516

Ovo de Páscoa - Tipo Peso Preço R$
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Prefeitura de São Paulo declara situação 
de emergência para conter Coronavírus

A cidade de São Paulo 
está em estado de emergên-
cia devido à pandemia do 
Coronavírus em todo o mun-
do. Oficializada através do 
Decreto nº 59.283 publica-
do no Diário Oficial na úl-
tima terça-feira, a medida 
foi anunciada pelo prefeito 
Bruno Covas e reúne uma sé-
rie de determinações volta-
das a conter a disseminação 
do vírus SARS-CoV2, causa-
dor da doença Covid-19.

Entre as iniciativas estão:  
suspensão do rodízio de veí-
culos por tempo indetermina-
do a partir desta terça e a hi-
gienização de todos os ônibus 
municipais com água sanitá-
ria no final da linha. Devido 
a seu tratamento contra 
um câncer, o prefeito anun-
ciou 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

Vacinação contra a Gripe começa nesta segunda-feira 
na rede pública e já está na rede particular

Sob alerta por causa da cir-
culação do novo Coronavírus, 
o Ministério da Saúde resol-
veu antecipar a Campanha de 
Vacinação Contra a Gripe. Uma 

iniciativa que já 
tinha sido fei-
ta no ano pas-
sado e no ante-
rior, por razões 
distintas. Em 
2020, a vacina 
estará disponí-
vel na rede pú-
blica a partir da 
próxima segun-
da 23. 

A priorida-
de será vaci-
nar gestantes, 
crianças com 
até seis anos, 
mulheres até 45 
dias após o par-

to e idosos. Na rede particu-
lar, a vacina chegou na última 
semana. Importante destacar 
que a vacina contra a gripe não 
imuniza contra o Coronavírus, 

mas evita uma série de sín-
dromes gripais com sintomas 
semelhantes. 

A vacinação na rede públi-
ca atenderá a partir desta se-
gunda-feira (23), idosos e pro-
fissionais da saúde. O segundo 
público alvo a receber as do-
ses serão os professores, profis-
sionais das forças de seguran-
ça, 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 in-
completos, gestantes, puérpe-
ras e indígenas. Em 9 de maio 
está previsto o Dia D, onde pos-
tos de saúde e vários outros 
pontos oferecerão o imunizan-
te para todo o público-alvo, no 
Brasil inteiro. 

Leia mais na página 3

Foto: Rodrigo Nunes/MS/FotosPúblicas

Especialista alerta para antecipação da Campanha 
de Vacinação em função do novo Coronavírus

Bom Prato terá nova unidade no Tucuruvi

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 cance-
lada para evitar aglomerações. 

Essa é uma medida de preven-
ção em meio à pandemia do novo 
Coronavírus. O estabelecimento 
que ficava localizado na Avenida 
Mazzei, 495 não funciona mais. 
Confira os endereços dos res-
taurantes “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 Can ta- 
reira, 2.099;
Unidade Vila Nova Cachoeirinha
Endereço: Avenida Dep. Cantí-
dio Sampaio, 140.

Foto: AGZN

Inauguração cancelada por conta da pandemia do Coronavírus

Solapamento na Avenida Coronel Sezefredo Fagundes 
está em obras com conclusão prevista em 180 dias
Mais de um mês das for-

tes chuvas de fevereiro, e os 
estragos na Avenida Coronel 
Sezefredo Fagundes, conti nuam 
causando desconforto para a po-
pulação local. O maior proble-
ma está no grande solapamen-
to ocorrido na altura do número 
5.990, onde parte da pista ce-
deu impossibilitando a passa-
gem de ônibus. Na última terça-
feira (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 responsabilida-
de da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e Obras 
(SIURB), e a empresa Passarelo, 
executará o projeto. A aveni-
da liga São Paulo ao municí-
pio de Mairiporã, e a população 
que utiliza a avenida todos os 
dias continua sentindo na pele 
os transtornos, principalmen-
te quem utiliza o transporte pú-
blico. A subprefeitura continua 

fazendo a limpeza na avenida, 
mas ainda há barro, troncos de 
árvores e galerias entupidas.

Os ônibus continuam fazen-
do 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 ôni-
bus que atendem a região na pá-
gina 7.

Foto: AGZN

Avenida Sezefedo Fagundes, altura do nº 5.990, 
em obras por um período de 180 dias
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Restrição aos estabelecimentos comerciais entra em vigor como medida para conter pandemia
As medidas para conter a dis-

seminação do novo coronavírus 
vem se tornando mais drásticas a 
cada dia. Na última quarta-feira 
(18) o prefeito Bruno Covas as-
sinou um decreto determinando 
o fechamento do comércio na ci-
dade de São Paulo de forma pre-
sencial a partir desta sexta-feira 
(20). A princípio, essa determi-
nação vale até o dia 5 de abril.

De acordo com a medida, per-
manecem funcionando normal-
mente serviços essenciais como 
farmácias, supermercados, pa-
darias, feiras livres, mercados, 
lanchonetes, restaurantes, lojas 
de venda de alimentação para 
animais e postos de combustí-
vel. Porém todos terão que in-
tensificar as ações de limpeza e 
disponibilizar álcool gel para os 

clientes. Restaurantes e lancho-
netes também terão que man-
ter espaçamento mínimo de um 
metro entre as mesas para seus 
clientes.

Já  os demais estabelecimen-
tos comerciais só poderão man-
ter seus serviços administra-
tivos e a realização de vendas 
através de aplicativos, internet 
ou instrumentos similares.

A fiscalização do cumpri-
mento dessas medidas cabe-
rá às subprefeituras que de-
vem suspender os Termos de 
Permissão de Uso dos profissio-
nais autônomos localizados em 
áreas de grande concentração 
de ambulantes. A Guarda Civil 
Metropolitana também irá in-
tensificar a retirada de todo co-
mércio ambulante ilegal.

Além do comércio de rua, 
shoppings também devem ter 
seus estabelecimentos fechados. 
Na última quarta-feira, o gover-
nador João Doria divulgou a re-
comendação para o fechamento 
dos shoppings, porém a decisão 
ficou por conta de cada empre-
sa. Os estalecimentos da região 
passaram os seguintes determi-
nações: Shopping Center Norte 
e lar Center permanecem fe-
chados de 19/3 a 30/4; Shopping 
Santana Parque encerra ativi-
dades até dia 30/4; Shopping 
Metrô Tucuruvi fecha suas lo-
jas a partir desta sexta-feira 
(20) por tempo indeterminado 
e Shopping D suspendeu ativi-
dades por tempo indetermina-
do desde a última quinta-feira 
(19).

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

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

COMUNICADO
Informamos aos nossos leitores, anunciantes, 

fornecedores e jornaleiros que devido às restrições 
necessárias ao combate à pandemia do coronavírus, 

não teremos edição impressa nesta semana. 
Nossa edição on-line continuará sendo atualizada. 

Agradecemos a todos pela compreensão e colaboração! 
Esperamos retomar brevemente as atividades normais, 

reencontrando todos com saúde e paz!
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Campanha Nacional de Vacinação 
Contra Gripe entra na terceira fase

Começou na última segun-
da-feira (11), a terceira e últi-
ma fase da Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Gripe, que 
será dividida em duas etapas. A 
primeira ocorre no período de 
11 a 17 de maio, com foco nas 
pessoas com deficiência; crian-
ças de seis meses a menores de 
seis anos; gestantes; e mães no 
pós-parto (até 45 dias). A segun-
da etapa ocorre entre 18 a 5 de 

junho e estão incluídos os pro-
fessores das escolas públicas e 
privadas e os adultos de 55 a 59 
anos de idade. A expectativa é 
vacinar 36,1 milhões de pessoas.

Todos os estados estão abas-
tecidos para continuação da 
campanha. Até o momento, 63,2 
milhões de doses da vacina já fo-
ram distribuídas aos estados 

para garantir a imunização do 
público-alvo da campanha. No 
total, o Ministério da Saúde in-
vestiu R$ 1,1 bilhão na aquisição 
de 79 milhões de doses da vacina 
para as três fases. A Campanha 
Nacional de Vacinação contra a 
Gripe segue até o dia 5 de junho 
e a meta é vacinar, pelo menos, 
90% de cada um desses grupos.

Foto: Rodrigo Nunes/MS

A expectativa é vacinar mais 36,1 milhões de pessoas, do grupo prioritário 
nessa nova etapa até o dia 5 de junho. No total, o Ministério da Saúde 

adquiriu 79 milhões de doses da vacina influenza

3ª fase (de 11 de maio 
a 5 de junho)

•Pessoas com deficiência
•Professores

•Crianças de 6 meses  
a menores de 6 anos

•Gestantes
•Mães no pós-parto  

até 45 dias
•Pessoas de 55 anos  
a 59 anos de idade

Veículos que transportam pessoas com 
deficiência seguem isentos do rodízio

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio do Departamento de 
Operação do Sistema Viário 
(DSV), informa que os veículos 
que já possuem isenção do rodí-
zio municipal, como os que trans-
portam pessoa com deficiência 
com comprometimento de mobi-
lidade, ou tratamento debilitante 
de doença grave, seguem isentos. 
O DSV também informa que, pa-
cientes que rea lizam tratamento 
para doenças debilitantes graves 
(como hemodiálise e quimiote-
rapia) e que ainda não possuem 
o cadastro para isenção do rodí-
zio, precisam fazer o cadastro es-
pecífico no portal SP156 (https://
sp156.prefeitura.sp.gov.br/).

Para realizar o cadastro, é ne-
cessário clicar na área “Rodízio 
de Veículos - Isenção para pessoa 
com deficiência (PCD)”, onde há 
a opção de cadastro para pessoas 
em tratamento de doenças gra-
ves. Para estes casos que já es-
tavam previstos na legislação e 
possuem regulamentação pró-
pria, o paciente precisa apresen-
tar atestado médico emitido em 
até 90 dias referente à doença.

A Prefeitura, por meio do DSV, 
criará uma Junta Ad ministrativa 
de Recursos de Infrações (Jari) 

especial, para analisar e dar cele-
ridade, exclusivamente às análi-
ses de recursos de multas de veí-
culos de condutores que tenham 
sido autuados por desrespeito ao 
regime emergencial de restrição 
de circulação, durante a pande-
mia e possuem direito à isenção.

Zona Azul

A Prefeitura, por meio da 
Com panhia de Engenharia de 
Tráfego (CET), esclarece que a 
portaria da Secretaria Municipal 
de Mobilidade e Transportes 

- SMT/DSV nº 25, de 23 de março 
de 2020, estabelece a suspensão 
da regulamentação do sistema 
de estacionamento rotativo pago, 
chamado de Zona Azul, em um 
raio de 300 metros das regiões ao 
entorno de hospitais, ambulató-
rios, Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), Unidades de Pronto-
Atendimento (UPAs), Assistência 
Médica Ambula to rial (AMAs) e 
Prontos-So cor ros, dentre outros 
estabelecimentos de prestação 
de serviços de atendimento assis-
tencial de urgência e emergência, 
voltados a área de Saúde.

Foto: Divulgação

Pacientes que realizam tratamento para doenças debilitantes graves, 
como hemodiálise e quimioterapia, precisam fazer 

o cadastro específico no portal SP156

Hospital Municipal da 
Brasilândia é inaugurado 
com 20 novos leitos de UTI

O Hospital Municipal da 
Brasilândia entrou em funcio-
namento na última segunda-
feira (11), disponibilizando 20 
leitos de UTI e 16 de enferma-
ria, exclusivos para pacientes 
com covid-19. De acordo com a 
Secretaria Municipal da Saúde, 
quando o hospital estiver em 
pleno funcionamento, terá um 
total de 305 leitos. A expectati-
va anunciada anteriormente é 
de um acréscimo de 150 leitos 
de UTI à rede municipal com 
o Hospital da Brasilândia, que 
deve aumentar sua capacidade 
de atendimento gradualmente.

Apontado como o distri-
to com maior número de mor-
tes pelo covid-19 na cidade, 
Bra silândia contabilizou 123 
óbitos de acordo com dados da 
SMS. Freguesia do Ó registrou 
80 mortes confirmadas por co-
vid-19. Atualmente, o atendi-
mento a pacientes com sintomas 
de síndrome gripal na região, é 
feito nas 17 Unidades Básicas 
de Saúde da região. No caso das 
pessoas com sintomas leves, são 
medicados e orientados a fazer 
o isolamento domiciliar. Esses 

pacientes, devem retornar para 
nova avaliação em cinco dias. 
Em caso de piora nos sinto-
mas, são encaminhados para os 
Hospitais de Campanha. 

Com uma população supe-
rior a 280 mil habitantes, Bra-
silândia tem entre os fatores 
que levam a um grande núme-
ro de casos de covid-19, baixo 

isolamento social e grande nú-
mero de moradias precárias. 
Como forma de reduzir es-
ses índices, equipes de Saúde 
têm orientado sobre a impor-
tância do uso de máscaras e 
do isolamento social. De acor-
do com a Prefeitura, foram rea-
lizadas parcerias com lideran-
ças locais e, a Subprefeitura da 
Freguesia/Brasilândia, faz a de-
sinfecção de ruas com ações de 
limpeza. 

A abertura do Hospital Mu-
nicipal da Brasilândia, embora 
ainda com poucos leitos, é uma 
boa notícia para a região. Essa 
é uma demanda de décadas na 
região que, apesar de muito po-
pulosa, ainda não possuía um 
hospital. Suas obras foram ini-
ciadas em 2015 e ficaram para-
lisadas em 2016, após a troca na 
gestão municipal para a revisão 
de seus custos. Em 2017, prazo, 
inicialmente previsto para sua 
inauguração, teve as obras re-
tomadas e, finalmente inaugu-
rado em 2020, como importante 
apoio ao combate à pandemia do 
covid-19, em toda a cidade.

Fotos: Edson Lopes - Secom

Hospital Municipal da Brasilândia entra em funcionamento, 
após cinco anos do início das obras

Inicialmente, o hospital tem 20 leitos de UTI e 16 de enfermaria, 
para pacientes com covid-19

Casa Verde completa 107 anos com 
importantes ações de zeladoria

No século 19, um sítio, na 
margem do Rio Tietê levava o 
nome da Casa Verde, e o nome 
passou para o bairro. O sítio era 
propriedade de José Arouche de 
Toledo Rendon, que cuidava de 
suas sete irmãs, moradoras de 
uma casa com janelas verdes, na 
esquina da Rua do Rosário com 
o beco do Colégio. Elas eram co-
nhecidas como as Meninas da 
Casa Verde. O povo logo se acos-
tumou a usar o lugar como refe-
rência: “perto do sítio das me-
ninas da casa verde”, “passando 
a Casa Verde”, o nome pegou e 
nunca mais saiu.

A origem do bairro de Casa 
Verde foi em 21 de maio de 1913, 
com a venda do primeiro lote pelos 
irmãos Rudge. O bairro chegou a 
ser batizado como Vila Tietê, mas 
popularmente continuou a ser 
chamado de Casa Verde.

O bairro foi se desenvolven-
do lentamente, mas foi aceleran-
do na medida em que a região 
recebia benefícios, como, a cons-
trução de uma ponte de madeira 
para a travessia do Rio Tietê, im-
plantação da primeira linha de 
bonde elétrico, construção das 
igrejas São João Evangelista e 
Nossa Senhora das Dores, além 
da chegada da rede elétrica no 
bairro.

Conhecido como terra de 
sambista e famoso por ser o 
bairro das escolas de samba, 
como a Império de Casa Verde e 
Morro da Casa Verde.

Com o passar dos tempos, o 
grande sítio acabou se tornan-
do um aglomerado de peque-
nos bairros, todos com a mesma 
origem e história e quase com o 
mesmo nome, Casa Verde Alta, 
Casa Verde Média e Casa Verde 
Baixa.

Atualmente, Casa Verde tem 
recebido importantes serviços 
de zeladoria, como a pintura das 
faixas na Rua Santa Eudóxia. 
Por outro lado, persistem os 
pontos viciados de acúmulo de 
lixo como na esquina da Rua 

Gabriel Covelli com Francisco 
Diogo, entre outros. 

Até 2011, o bairro conta-
va com o Hospital Casa Verde, 
que era administrado por uma 
empresa que faliu. Desde en-
tão, o prédio está inutilizado. 
Atualmente, o local recebe re-
formas realizadas pelos atuais 
proprietários para que um dia 
possa voltar a abrigar uma uni-
dade de saúde, mas até o mo-
mento, não há uma iniciativa 
concreta por parte do poder pú-
blico para isso. 

Foto: AGZN

Rua Santa Eudóxia é uma das vias que receberam melhorias


