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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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Prefeitura inicia limpeza de 
piscinão na Vila Nova Cachoeirinha

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Subprefeitura Casa 
Verde/Cachoeirinha, iniciou na 
última segunda-feira, (11) de 
maio, a limpeza do piscinão Gua-
raú, localizado na Vila Nova Ca-
choeirinha, Zona Norte da capi-
tal. Com 59.058 m² e capacidade 
para armazenar até 240 mil litros 
de água, o piscinão importante 
estrutura de retenção das águas 
pluviais, receberá a limpeza ma-
nual e o desassoreamento meca-
nizado em toda sua extensão.

A ação é preventiva ao pe-
ríodo de chuvas e conta com a 
participação de nove funcioná-
rios que farão serviços como: ca-
pinação, retirada de mato, lixo 
e entulho. Para auxiliar na re-
moção dos detritos, serão utili-
zadas duas escavadeiras, uma 
pá carregadeira com prancha, 
além de três caminhões caçam-
ba traçados.

“A expectativa é retirar 

cerca de 1 tonelada de lixo por 
mês do piscinão. Uma impor-
tante ação de manutenção e 
limpeza, que deverá continuar 
nos próximos meses. Estamos 

nos antecipando ao período de 
chuvas, evitando alagamentos, 
oferecendo mais segurança à 
população”, afirmou o subpre-
feito Marcelo Del Bosco.

Foto: Assessoria de Comunicação - Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha

Limpeza de piscinão na Vila Nova Cachoeirinha

Transportes Metropolitanos participam 
do programa Cidade Solidária

Desde a última terça-feira 
(19), a Secretaria dos Trans por-
tes Metropolitanos integra a rede 
de apoio do programa Cidade Soli-
dária e, passa a receber doações de 
mantimentos e produtos de higie-
ne em todo o sistema de transpor-
te vinculado ao Governo do Estado 

de São Paulo. Trata-se de uma 
ação de voluntariado que agora, 
em parceria com a STM, une a 
Prefeitura de São Paulo a entida-
des da sociedade civil com objetivo 
de criar uma grande rede de soli-
dariedade e atender mais famílias 
em situação de vulnerabilidade.

A população poderá entre-
gar doações diariamente, das 
4 às 0 hora, em 20 estações do 
Metrô e da CPTM e, em sete 
terminais metropolitanos de 
ônibus da EMTU. Também con-
seguirá contribuir, em todos os 
dias da semana, 24 horas, em 
27 terminais urbanos de ônibus 
administrados pela SPTrans, da 
Prefeitura de São Paulo.

Os transportes do Governo 
do Estado vão receber, tanto ali-
mentos não perecíveis, quan-
to produtos de higiene, como: 
sabonete, escova, creme den-
tal, absorvente e papel higiêni-
co. Já nos terminais municipais 
de ônibus será possível entregar 
alimentos não perecíveis, como: 
arroz, feijão, leite em pó, farinha 
de mandioca, açúcar refinado, 
óleo de soja, sal, macarrão, pol-
pa ou purê de tomate e sardinha 
em óleo comestível.

Leia mais na página 3

Foto: AGZN

Terminal da Cachoeirinha é um dos pontos de coleta na Zona Norte

Theatro Municipal de São Paulo 
amplia oferta de conteúdos digitais 

com acesso gratuito na internet
Enquanto o Theatro Muni-

cipal de São Paulo, ligado à Se-
cretaria Municipal de Cul tura, 
permanece fechado por determi-
nação da Prefeitura, para evitar 
a propagação do novo coronaví-
rus, o território digital é o novo 
palco do Municipal. Em tempos 
de restrições de convívio social, 
para a preservação da vida, a ins-
tituição amplia sua presença no 
ambiente online com uma exten-
sa agenda de novos conteúdos, 
que passam a ser disponibiliza-
dos a partir de agora. Toda se-
mana terá um material novo no 
canal do Theatro no YouTube, 
ou nas páginas do Instagram e 
Facebook. Uma alternativa para 
o Municipal continuar fazendo 
parte da rotina de seus frequen-
tadores e conquistar outros pú-
blicos, sem limites geográficos.

Com recortes concei tuais 
que abrangem diferentes con- 

teúdos e formatos de apresen-
tação, a programação do Mu-
nicipal Online chega ao público, 
sob os cuidados da equipe de di-
reção artística e importante co-
laboração dos músicos, canto-
res e bailarinos que integram os 
corpos artísticos da casa, não só 
de diretores e maestros que tam-
bém participaram ativamente 
desta construção coletiva. Toda 

a programação está dividida em 
três séries, cada uma com sua 
periodicidade e plataforma di-
gital específicas para publica-
ção dos conteúdos. Confira as 
novidades:

Theatro Municipal de São 
Paulo: theatromunicipal.org.br
youtube.com/theatromunicipalsp
facebook.com/theatromunicipalsp
instagram.com/theatromunicipal

Foto: Divulgação

Acesse o conteúdo digital do Theatro Municipal

Programação de junho está disponível 
no site da Biblioteca São Paulo

Os sábados de junho, con-
tarão com a Oficina Online 
Críticas sem Crise: Da Poesia 
à Prosa na programação da 
Biblioteca de São Paulo (BSP). 
Carina Carvalho é quem co-
mandará as atividades, indica-
das para maiores de 18 anos e, 
que somam carga horária de 12 
horas. Os encontros estão mar-
cados para os dias 6, 13, 20 e 27 
de junho, sempre das 14 às 17 
horas, e fazem parte do proje-
to Literatura Contemporânea 
no 21, realizado em parceria 
com a UNIFESP. A oficina visa 
compartilhar técnicas, a partir 
da leitura de textos de escrito-
ras brasileiras contemporâneas. 
Cada participante irá aprofun-
dar seus conhecimentos sobre 
o tema, realizar exercícios e, 
ao final, escrever uma resenha 
consistente sobre um livro se-
lecionado, que pode ser publi-
cada em blog do projeto. Carina 

pretende encaminhar os traba-
lhos, para que cada um possa 
compartilhar sua voz e postura 
crítica nos textos criados duran-
te os encontros.

Carina Carvalho é poe-
ta, trabalha com edição e revi-
são de materiais didáticos e de 
aprendizagem socioemocional. 
Mestra em Estudos Literários 
pela UNIFESP, ela assina a sé-
rie poética Ensaio para sair de 
casa, que integrou a coletânea 

do II Prêmio Ufes de Literatura, 
e é autora dos livros de poemas 
“Marambaia”, “Passiflora” e 
“Corpo clareira”. Importante 
lembrar que a BSP está com ati-
vidades presenciais suspensas. 
Para mais informações, acesse 
as redes sociais.

Inscrições gratuitas pelo 
link www.bsp.org.br/inscricao. 
Vagas limitadas (confira dispo-
nibilidade). Indicado para maio-
res de 18 anos.

Foto: Divulgação

Veja a programação de junho da Biblioteca SP

Feriado prolongado é 
alternativa para evitar medidas 
drásticas de isolamento social
Na última semana os pau-

listanos foram surpreendidos 
com a antecipação dos feriados 
mu nicipais de Corpus Christi 
e da Consciência Negra, para 
a última quarta e quinta-feira. 
Confirmando a expectativa, a 
Assem bleia Legislativa apro-
vou nesta madrugada a anteci-
pação do feriado de 9 de julho 
para esta segunda-feira. Nesta 
sexta, prevalece o ponto facul-
tativo na cidade. O objetivo é 
aumentar os índices de isola-
mento social apontado como 
principal medida para conter 
a pandemia do covid-19.

Na última quinta-feira 
(21), o governador João Doria 
durante a coletiva realizada 
no Palácio dos Bandeirantes, 
falou em tom conciliador so-
bre os resultados da reunião 
promovida entre o presiden-
te Jair Bolsonaro e os gover-
nadores. Na ocasião, ficou cla-
ro o apoio dos governadores 
ao veto defendido pelo presi-
dente, ao projeto de socorro 
a Estados e Municípios, para 
proibir que o funcionalismo 
tenha reajustes até o fim de 
2021. Através desse projeto, 
Estados e Municípios devem 
receber um apoio financeiro do 
Governo Federal, na casa de 
R$ 60 bilhões.

Com relação a ajuda do 
Governo Federal ao Estado de 
São Paulo, o governador des-
tacou a homologação de 1.806 
leitos de UTI e 600 respirado-
res por parte do Ministério da 

Saúde para o Estado de São 
Paulo. Com isso, o Estado tem 
um acréscimo de 45%, em seus 
leitos de UTI para enfrentar a 
pandemia.

Apesar do tom concilia-
dor, a grande divergência entre 
grande parte dos governadores 
e o Governo Federal, o isola-
mento social, não foi abordado 
na reunião. Durante a coleti-
va, Doria destacou que a pau-
ta da reunião com o presiden-
te era econômica, mas voltou 
a destacar a união para o com-
bate à pandemia. “É um mo-
vimento construtivo de união 
pelo Brasil”.

Outro ponto destacado 

durante a coletiva, foi a melho-
ra nos índices de isolamento 
no primeiro dia do feriado pro-
longado na Capital, que atin-
giu 51% na última quarta-fei-
ra, e 49% no Estado. O índice 
ideal para evitar a saturação 
do sistema de Saúde é de 55%. 

O governador também evi-
tou comentar sobre a possibi-
lidade da adoção de lockdown 
no Estado. “Vamos aguardar 
os resultados na segunda-fei-
ra”, afirmou, na expectativa 
de que o índice de isolamento 
social aumente no feriado pro-
longado e finalizou: “Por fa-
vor, permaneçam e fiquem em 
casa”.

Foto: AGZN

Feriado prolongado tem o objetivo de diminuir o 
movimento nas ruas e conter pandemia


