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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
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Neste domingo lembramos a trajetória do 
jornalista Ary Silva, fundador de AGZN

Neste domingo, 21 de junho, 
recordamos de forma especial o 
saudoso jornalista Ary Silva, fun-
dador de A Gazeta da Zona Norte. 
Se vivo fosse, o jornalista estaria 
celebrando seu 103º aniversário. 
Nascido em 21 de junho de 1917, 
Ary Silva foi um dos jornalistas 
esportivos mais conhecidos de 
sua época, tornado-se grande co-
mentarista esportivo do rádio e, 
posteriormente da televisão, re-
conhecido como primeiro comen-
tarista da TV brasileira. Além do 
seu grande destaque no jornalis-
mo e no mundo esportivo, Ary 
Silva teve uma relevante atua-
ção política, tornando-se verea-
dor pela cidade de São Paulo du-
rante a gestão do prefeito Prestes 
Maia entre 1956 e 1966, ano em 
que foi eleito deputado estadual.

Em sua trajetória política, 
Ary Silva trabalhou intensamen-
te para trazer para a Zona Norte 
importantes obras, que possibili-
taram nos anos seguintes o seu 
desenvolvimento. Entre elas, a 
mais emblemática foi a viabiliza-
ção do alargamento da Avenida 
Cruzeiro do Sul e construção da 

ponte de mesmo nome, obra fun-
damental para ligar a região ra-
pidamente ao centro e, posterior-
mente as obras do Metrô, fatores 
inquestionáveis para o progresso 
local. Em reconhecimento ao tra-
balho pela Zona Norte, seu nome 
foi incluído na denominação da 
Ponte Cruzeiro do Sul-Jornalista 
Ary Silva, a partir da Lei nº 15161 
de 17 de maio de 2010.

Justamente devido ao seu re-
conhecimento como jornalista e 
sua visão em prol da região, em 
1963, Ary Silva decidiu lançar 
um jornal para defender os inte-
resses específicos da Zona Norte 
que muitas vezes não encontra-
vam espaço na imprensa diária. 
Os princípios éticos do jornalis-
mo, cidadania e bem comum fo-
ram seus principais pilares para 
elaborar a linha editorial da A 
Gazeta da Zona Norte que, mes-
mo após seu falecimento em 2001, 
continua circulando de acordo 
com as diretrizes elaboradas por 

seu fundador. Esses são apenas 
alguns dos mais importantes fa-
tos lembrados na data, lembrada 
pela marca de seu aniversário de 
nascimento.

Leia mais na página 3

Foto: Arquivo AGZN

O saudoso jornalista Ary Silva 
comemoraria aniversário 

no próximo domingo

Quiosques de alimentação foram 
demolidos no mês de maio

Uma das mudanças na re-
gião de Santana durante a pan-
demia da covid-19, ocorreu no 
mês de maio, os quiosque que fi-
cavam no terminal de Santana, 
entre as Ruas Leite de Moraes e 
Avenida Cruzeiro do Sul foram 
derrubados.

Questionada sobre a de-
molição, a Prefeitura de São 
Paulo, informou por meio da 
Subprefeitura Santana, que a 
demolição do quiosque foi reali-
zada pelo proprietário do terre-
no. E que não era preciso alva-
rá para a demolição, pois, não é 
uma edificação. Para mais infor-
mações acesse: http://legislacao. 
p r e f e i t u r a . s p . g o v. b r / l e i s / 
lei-16642-de-09-de-maio-de-2017

Foto: AGZN

Quiosques demolidos durante o isolamento social

Santana

APARELHOS AUDITIVOSAPARELHOS AUDITIVOS
Promoção

Aparelhos 
digitais  

a partir de 
R$ 1.250 cada

5082-1270 / 5084-0834

Santana - R. Ezequiel Freire, 520 - Próx. ao metrô
V. Mariana - R. Domingos de Moraes, 1.061 - cj. 51

atendimento@somvida.com.br • www.somvida.com.br

VOCÊ MERECE UMA QUALIDADE DE VIDA MELHOR.

Bibliotecas da Zona Norte tem atividades 
de meditação nas redes sociais

Oficinas de Meditação Ativa 
Online, acontecem nas redes so-
ciais das Bibliotecas da Zona 
Norte de São Paulo, na Biblio-
teca Afonso Schmidt, Biblioteca 
Narbal Fontes, Biblioteca Pedro 
Nava. Os encontros são gratui-
tos e online.

De acordo com a Instrutora 
de Meditação, Sandra Ribeiro, a 
Meditação Ativa produz um rela-
xamento muscular e mental mui-
to forte, corrige posturas e traz 
vivacidade ao teu corpo. Através 
do ritmo da música suave e mo-
vimento corporal, atinge-se a sin-
cronicidade de pés, mãos e tronco.

A prática contínua da medi-
tação (a meditação é como qual-
quer atividade física e necessita 
prática contínua para aprimora-
mento de seus benefícios), pro-
move um estado de bem estar, 
pois, melhora a concentração, 
foco, autoconsciência, flexibili-
dade, além de outros benefícios. 

O aluno poderá se inscrever 
acessando os links a seguir:

Biblioteca Afonso Schmidt, 
todas as segundas-feiras, 
às 9 horas, acesse: https:// 
www.facebook.com/groups/ 
2 5 3 7 5 6 5 8 5 8 1 6 4 6 7 / ? r e f = 
share

Biblioteca Narbal Fontes, 
quintas-feiras às 14 horas, acesse: 
https://www.facebook.com/groups/ 
1132853367069049/?ref=share

Biblioteca Pedro Nava, sex-
tas-feiras, às 10 horas, acesse: 
https://www.facebook.com/groups/ 
299117894415546/?ref=share

Foto: AGZN

Meditação Ativa Online nas redes sociais

Inscrições para o ProUni e Fies foram adiadas
As inscrições para o Pro-

grama Universidade Para To-
dos (ProUni) e Fundo de Fi nan-
ciamento Estudantil (Fies) 2020, 
foram adiadas. O Ministério da 
Educação (MEC), definiu o adia-
mento após as Instituições de 
Ensino Superior, pedirem um 

prazo maior para receber a adesão 
ao SiSu, ProUni e Fies. Em conse-
quência da Pandemia da covid-19, 
novas datas foram divulgadas:

ProUni
Publicação do Edital: 18 de 
junho

Consulta de vagas: 7 de julho
Inscrições: 14 a 17 de julho

Fies
Publicação do Edital: 18 de 
junho
Consulta de vagas: 14 de julho
Inscrições: 21 a 24 de julho

Retomada das atividades segue 
gradualmente, sem perspectiva 

de recuperação econômica
A retomada gradual das ati-

vidades segue no Estado de São 
Paulo, que a partir do próximo 
dia 1º de julho, autoriza a vol-
ta dos treinos dos times de fu-
tebol da Série A. Essa notícia 
foi anunciada durante a cole-
tiva realizada na última quar-
ta-feira (17), no Palácio dos 
Bandeirantes com a presença 
do governador João Doria e re-
presentantes das secretarias e 
órgãos, diretamente envolvidos 
no enfrentamento à pandemia 
da covid-19.

Na ocasião, o governador 
anunciou, ainda a mudança do 
anúncio da avaliação dos efei-
tos em todo Estado da aplicação 
do Plano São Paulo e, as possí-
veis mudanças de classificação 
das diferentes regiões que de-
termina quais setores podem, 
ou não retomar, gradualmen-
te as atividades. Além disso, a 
coletiva foi dedicada aos escla-
recimentos sobre os mais re-
centes incidentes, envolvendo a 
Polícia Militar em episódios de 
violência.

Classificada na fase 2 laran-
ja, a cidade de São Paulo já tem 
autorizados a retomada par-
cial das atividades das conces-
sionárias, escritórios e estabe-
lecimentos comerciais de rua e 
nos shoppings. Considerando os 
números na última quinta-feira 
(18), o Estado de SP registrava 
192.636 casos da covid-19 con-
firmados, 11.846 óbitos. O ín-
dice de ocupação das UTIs no 
Estado é de 67% e na Grande 
São Paulo de 71,3%.

Nos centros comerciais da ci-
dade, a movimentação é inten-
sa, embora os índices de isola-
mento tenham mantido níveis 
parecidos dos registrados, antes 
da retomada das atividades, em 
torno de 47%. De acordo com da-
dos da Associação Comercial de 
São Paulo, a reabertura das lojas 
ainda não refletiu em recupera-
ção nas vendas. De acordo com o 
balanço da ACSP, a rede varejis-
ta da Capital registrou 69% nas 
vendas, considerando o mesmo 
período do ano passado. Nem 
mesmo o Dia dos Namorados 
aqueceu os resultados.

“O consumidor empobreceu. 
Profis sio nais liberais, emprega-
dos CLT e informais, perderam 

renda e estão consumindo suas 
reservas, ou se endividando. 
Com a reabertura, ou não do 
comércio, levará tempo até o 
consumidor recompor seu or-
çamento”, diz Marcel Solimeo, 
economista da ACSP. 

Desde o último dia 10, o co-
mércio de rua na capital pau-
lista teve seu funcionamento 
parcial liberado, podendo fun-
cionar entre 11 e 15 horas. De 
acordo com Solimeo, não é pos-
sível definir uma tendência do 
varejo no momento. “A reação 
será gradual e tudo tem um 
começo. A reabertura já é um 
marco, mas até o último tri-
mestre do ano, deveremos ter 
um ritmo fraco”.

Foto: AGZN

Ruas comerciais têm movimento de pessoas mas, 
aumento nas vendas ainda não é registrado

COMUNICADO
Informamos aos nossos leitores, 

anunciantes, fornecedores, 
colaboradores e jornaleiros que 

reiniciamos as atividades em nossa 
sede (Rua Alfredo Pujol, 207)  

na última segunda-feira (15), 
onde estava sendo elaborada a 

edição on-line, para retomarmos, 
gradualmente, a distribuição da 

edição impressa; de acordo com as 
recomendações das autoridades 

públicas, neste momento  
da pandemia da covid-19. 
Agradecemos a todos pela 

compreensão e parceria, nesse 
período de “desafios intensos”.www.gazetazn.com.br

Visite nosso site:

Neste tempo de Coronavírus, a 
CARDIOLÓGICA ciente de sua  

responsabilidade com seus clientes, 
e tomando todas as medidas pertinentes  

a prevenção e disseminação da doença, mantém seu  
horário de funcionamento inalterado. Não só o COVID-19 

está agredindo e causando doença no ser humano.  
O diagnóstico e intervenção precoce na evolução de  

inúmeras outras doenças continua fundamental para a 
preservação da vida, e disto não podemos esquecer.

TODOS CONTRA A COVID-19, SEM MENOSPREZAR OS OUTROS MALES 
QUE CONTINUAM ATINGINDO NOSSA POPULAÇÃO. ESTA É NOSSA META.

Central de atendimento: 2139-6900

www.cardiologica.net • atendimento@cardiologica.net

Rua Salete, 200 - 1º/2º/11º andares - Santana 
(a 300 metros da estação Santana do Metrô)


