
São Paulo, 3 de julho de 2020 - Nº 2915

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

Fundador: ARY SILVA (1963 - 2001) - ANO LVII - UM SEMANÁRIO DO POVO PARA O POVO
Redação - Administração - Publicidade - Rua Alfredo Pujol, 207 - Cep: 02017-901 - Fs: 2977-6544 / 2950-7919 /     94861-1729

Site: www.gazetazn.com.br • e-mail: gazetazn@gazetazn.com.br • Distribuição Gratuita • Venda Proibida

ÓCULOS EM

www.superacaocontabil.com.br 
F: 11 99679-1682

DECLARAÇÃO DE IMPOSTO  
DE RENDA PESSOA FÍSICA

SUA EMPRESA  
É NOSSA PRIORIDADE

•ABERTURA DE EMPRESAS

•REGULARIZAÇÃO 
  DE EMPRESAS

NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA!

São Paulo, 20 de março de 2020 - Nº 2900

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

Fundador: ARY SILVA (1963 - 2001) - ANO LVII - UM SEMANÁRIO DO POVO PARA O POVO
Redação - Administração - Publicidade - Rua Alfredo Pujol, 207 - Cep: 02017-901 - Fs: 2977-6544 / 2950-7919 /     94861-1729

Site: www.gazetazn.com.br • e-mail: gazetazn@gazetazn.com.br • Distribuição Gratuita • Venda Proibida

ÓCULOS EM

www.superacaocontabil.com.br 
F: 11 99679-1682

DECLARAÇÃO DE IMPOSTO  
DE RENDA PESSOA FÍSICA

SUA EMPRESA  
É NOSSA PRIORIDADE

•ABERTURA DE EMPRESAS

•REGULARIZAÇÃO 
  DE EMPRESAS

NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA!

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

Palestra On-line “Melhorando Suas 
Vendas Presenciais e On-line”

No dia 8 de julho, às 10h30, 
a Associação Comercial de São 
Paulo - Distrital Norte, convi-
da você para o 5º Painel On-
line. “Melhorando Suas Vendas 
Presenciais e On-line” com os 

especialistas Sergio Bogaert, 
Em presário, Headhunter, Re-
cru tador e Treinador Espe-
cialista em Vendas e Eduardo 
Capela, Empresário, Especia lis-
ta em Marketing Digital, Lojas 

Virtuais e Google Ad words, em 
um “Painel de Debate” de ideias 
e totalmente interativo com os 
participantes. Inscrições gratui-
tas pelo Sympla: https://bityli.
com/APPpS
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COMUNICADO

Informamos aos nossos leitores, anunciantes, fornecedores, 
colaboradores e jornaleiros que reiniciamos as atividades 
em nossa sede (Rua Alfredo Pujol, 207) 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!

Campanha de Vacinação Contra a 
Gripe é prorrogada e estendida 

a todas as faixas etárias
A Campanha de Vacinação 

Contra a Gripe é prorrogada 
até o dia 24 de julho, abrangen-
do agora todas as faixas etárias.  
Dessa forma, toda a população 
que ainda não se vacinou pode 
procurar os postos de saúde para 
se imunizar gratuitamente. O 
Governo do Estado de São Paulo, 
destaca que a vacina é segura, 
eficaz e importante para evitar 
uma série de síndromes gripais. 
Embora não imunize contra o co-
ronavírus, também é uma medi-
da importante no enfrentamento 
à pandemia, a medida que impe-
de outras complicações típicas da 
época do ano e evita a sobrecarga 
nos serviços de Saúde.

Embora a campanha seja 
aberta a todo o público, perma-
nece o apelo especial para imu-
nizar crianças com idade de 6 
meses e menores de 6 anos, ges-
tantes, puérperas, onde o índice 
de cobertura vacinal não chegou 

a 60%. Até a semana anterior, 
mais de 14,2 milhões de doses 
da vacina contra o vírus influen-
za foram aplicadas com 86,1% de 
cobertura entre os grupos priori-
tários. A meta de imunização de 
90%, foi atingida em: 5,8 milhões 
de idosos (100%), 1,5 milhão de 
profissionais de Saúde (100%) e 
6,7 mil indígenas (100%).

No total, foram aplicadas 
1,65 milhão de doses em crianças 
de 6 meses a >6 anos  (54,1%), 
227,7 mil em gestantes (50,5%) 
e 43,8 mil em puérperas (59,2%). 

O grupo das pessoas com 
idade entre 55 e 59 anos, regis-
tra até o momento a menor pro-
cura, com apenas 863,3 mil vaci-
nados (42,8%). 

Foto: Divulgação

Vacina contra a gripe passa a ser oferecida, gratuitamente 
para todas as faixas etárias

Avenidas e ruas principais recebem 
obras de recapeamento na Zona Norte

Importantes ruas e 
avenidas da Zona Norte 
recebem obras de recape-
amento. De acordo com a 
Secretaria Municipal das 
Sub prefeituras, atual-
mente passam por servi-
ços de recape as seguin-
tes vias: Avenida Euclides 
da Cunha, Avenida Dr. 
Sylvio de Campos, Rua 
Coronel José Gladia dor, 
Avenida Comendador 
Fio relli Peccicacco, Rua 
Ernesto Bettoni, Avenida 
General Ata liba Leonel, 
Rua Ezequiel Frei re, Ave-
nida General Pedro Léon 
Schneider e Avenida Con-
ceição. Acrescentamos 
ain da a Avenida Zaki 
Narchi onde uma faixa 
informa sobre a melhoria.

Fotos: AGZN

Avenida Zaki Narchi está com a pista fresada para obras de recapeamento Rua Ezequiel Freire, em Santana, também está entre as vias contempladas pelo serviço

Zona Norte,
ame-a!

Testes para vacina contra o  
novo coronavírus serão realizados 

em 12 centros de pesquisa

O governador João Doria 
anunciou em coletiva concedida 
na última quarta-feira (1º), no 
Palácio dos Bandeirantes a de-
finição de 12 centros de pesqui-
sa que serão responsáveis pelos 
testes de fase 3, em humanos, 
de uma das vacinas em elabora-
ção contra o novo coronavírus. 
Trata-se da  CoronaVac, desen-
volvida pela farmacêutica chine-
sa Sinovac Biotech, considerada 
uma  das mais promissoras em 
todo o mundo. A parceria entre 

o Governo do Estado de São 
Paulo, com a Sinovac Biotech 
para a elaboração da vacina, foi 
anunciada no último dia 11 de 
junho.

A expectativa é de que a va-
cina possa ser oferecida para a 
população, após o mês de abril 
de 2021. Considerada uma 
das mais promissoras em ela-
boração em todo o mundo, a 
CoronaVac, utiliza tecnologia já 
usadas na produção de outras 
vacinas. “Quero ressaltar que 

o acordo com a Sinovac prevê 
explicitamente a transferência 
de tecnologia para a produção 
em escala industrial da vacina 
contra o coronavírus, em São 
Paulo pelo Butantan. E assegu-
rar também que a vacina será 
distribuída, gratuitamente pelo 
SUS em São Paulo e em todo o 
País. A capacidade de produção 
do Instituto Butantan é de 100 
milhões de unidades da vacina”, 
afirmou o governador. 

Leia mais na página 9

Foto: Governo do Estado de São Paulo/Divulgação

Governador João Doria anuncia definição dos centros que realizaram os testes para vacina contra o novo coronavírus


