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

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!

Clubes de leitura online das Bibliotecas São Paulo 
e Villa-Lobos trazem um romance e um ensaio

Os clubes de leitura onli-
ne de junho nas bibliotecas 
de São Paulo e Parque Villa-
Lobos, realizados em parce-
ria com a editora Companhia 
das Letras, trarão livros 
de dois nomes prestigia-
dos, Alexandre Vidal Porto e 
Ailton Krenak. 

No dia 19, das 15 às 17 ho-
ras, a BSP coloca em discus-
são o romance “Cloro”, do es-
critor e diplomata Alexandre 
Vidal Porto. Na trama, uma 
tragédia familiar desestrutura 
a vida burguesa de um homem 
gay que ainda não assumiu 
sua orientação sexual. Morto 

precocemente, Constantino, o 
protagonista, narra sua his-
tória do túmulo, como o Brás 
Cubas de Machado de Assis. 
As inscrições estão abertas, 
pelo link www.bsp.org.br/ 
inscricao - vagas limitadas, ve-
rifique a disponibilidade. 

Leia mais na página 7
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BSP e BVL trazem um romance e um ensaio

Nova fase da quarentena 
segue dia 28 em SP com 
reabertura gradual do 

comércio de rua e shoppings

O governador João Doria 
anunciou na entrevista coletiva da 
última quinta-feira (11), o acordo 
firmado entre o Instituto Butantã 
e o laboratório chinês Sinovac, 
para a produção de uma vacina 
contra a covid-19. Denominada  
coronaVac,  a vacina está entre as 
10 mais avançadas em elaboração 
no mundo para imunização con-
tra o novo coronavírus. “Hoje é 
um dia histórico para São Paulo e 
o Brasil, assim como para a ciência 
mundial”, afirmou o governador.  
Já tendo sido aprovada nas duas 
primeiras fases de teste na China, 
a coronaVac terá a terceira etapa 
dos testes no Brasil, com a parti-
cipação de 9 mil voluntários. A ex-
pectativa é de que seja produzida 
em larga escala, até junho de 2021.

A declaração foi realiza-
da um dia após a apresentação 
dos dados atuais da covid-19, no 
Estado, assim como a continui-
dade da quarentena no Estado 

de São Paulo, até o próximo dia 
28. Na atual fase da quarente-
na, o Estado tem regiões em dife-
rentes classificações para o anda-
mento do Plano São Paulo, que 
prevê a retomada gradual das 
atividades econômicas.

A cidade de São Paulo, clas-
sificada na fase 2 - laranja, au-
torizou na semana passada a re-
abertura de concessionárias e 
escritórios. Na última quarta-fei-
ra, o comércio de rua retomou as 
atividades, de acordo com o pro-
tocolo de funcionamento pré-es-
tabelecido. Os shoppings rea-
brem nesta quinta-feira.

Para evitar os horários de 
pico, as lojas de rua podem fun-
cionar das 11 às 15 horas, com 
pessoal reduzido, medidas de hi-
giene, oferta de álcool gel para 
os clientes, respeito ao distancia-
mento social e uso de máscaras. 
O mesmo vale para os shoppings 
da Capital e região metropolitana 

que funcionam das 6 às 11 horas, 
para os mais populares, e das 16 
às 20 horas para os demais shop-
pings. Essas medidas valem para 
as cidades da região metropoli-
tana, os municípios da Baixada 
Santista e do Vale do Ribeira.

Em outras cinco re giões do 
Estado (Araraquara, Bar retos, 
Bauru, Presidente Pru dente e 
Ribeirão Preto), as medidas de 
isolamento social serão endure-
cidas para frear a disseminação 
da covid-19. Segundo o governa-
dor João Doria, o cenário atual 
confirma a previsão do Centro 
de Contingência do coronavírus 
de São Paulo, que já indicava ex-
pansão da covid-19 no Estado. 

Os dados atualizados do Es-
tado e atual avaliação do Plano 
São Paulo, foram apresentados 
na coletiva realizada na última 
quarta-feira (10), no Palácio dos 
Bandeirantes.

Leia mais na página 7
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Comércio de rua retoma gradualmente o funcionamento
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reabertura segundo ALSHOP 
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Teatro, Música e Literatura movimentam a 
programação virtual das Fábricas de Cultura

As Fábricas de Cultura da 
Zona Norte de São Paulo, rea-
lizam novas apresentações ar-
tísticas e formações culturais 
de forma on-line no mês de ju-
nho. Toda a programação se 
mantém gratuita. 

Veja a programação da Fá-
brica de Cultura Vila Nova Ca-
choeirinha, Fábrica de Cul tu ra 
Brasilândia na fanpage do pro-
grama: https://www.facebook.
com/fabricasdecultura.

Leia mais na página 7
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Atividades são transmitidas pelas redes sociais do programa

Ato em frente ao Hospital 
da Brasilândia cobra 

abertura total dos leitos
Na manhã da última quin-

ta-feira (4) de junho, a Rede 
Bra silândia Solidária orga-
nizou um Ato em frente ao 
Hospital Mu nicipal da Bra-
silândia, onde foram coloca-
das diversas cruzes no local, 
simbolizando as vítimas do 
distrito da Região Norte, que 
concentra o maior número de 
óbitos da pandemia na cidade 
de São Paulo.

O hospital deveria ter mais 
de 300 leitos, foi inaugurado 
em maio, com quatro anos de 
atraso, segundo o último rela-
tório situacional da Secretaria 

Municipal de Saúde, divulgado 
em 29 de maio, o hospital con-
tava com 32 leitos. 

Procurada a Secretaria 
Mu nicipal da Saúde (SMS), 
informou que o Hospital Mu-
nicipal da Brasilândia con-
ta com 135 leitos exclusivos, 
para o tratamento de pes soas 
com a covid-19, sendo 115 lei-
tos de UTI e 20 de enferma-
ria. A unidade foi inaugura-
da, inicialmente com 20 leitos 
de UTI, portanto, em menos 
de um mês, houve a amplia-
ção de 95 leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva.

Quando estiver operando 
com capacidade total, o hospi-
tal contará com 150 leitos de 
UTI e 30 leitos de transição, 
ambos exclusivamente para a 
covid-19. E, assim que estiver 
totalmente concluído, o espaço 
será um hospital geral e ma-
ternidade, com 305 leitos e 11 
pavimentos, beneficiando 2,2 
milhões de pessoas da região. 
Vale lembrar que, as obras 
de construção do Hospital da 
Brasilândia têm um investi-
mento de R$ 275 milhões pela 
Prefeitura.

Leia mais na página 7
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Moradores da região, seguraram cruzes simbolizando o grande número de vítimas da covid-19


