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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

Zona Norte,
ame-a!

Jardim São Paulo comemora 82 anos, com destaque
para áreas verdes, ruas preservadas e acesso ao Metrô

O bairro Jardim São Paulo co-
memora nesta sexta-feira (17), seu 
82º aniversário, tendo entre suas 
principais características, amplas 
áreas verdes, grande número de 
ruas preservadas, verticalização 
ainda em desenvolvimento e fá-
cil acesso ao Metrô. Localizado en-
tre Santana e a região do Tucuruvi, 
Jardim São Paulo é situado numa 
área elevada onde predominam la-
deiras, com ruas residenciais. O 
processo de verticalização do bairro 
vem se intensificando, gradualmen-
te e, a concentração de seus estabe-
lecimentos comerciais e de serviços, 
está concentrada, principalmen-
te ao longo da Ave nida Leôncio de 
Magalhães e ruas próximas.

A origem está ligada ao proces-
so de loteamento dessa área, ori-
ginalmente ocupada por cháca-
ras, em sua maioria de imigrantes 
portugueses e italianos que produ-
ziam, principalmente flores e hor-
taliças. O bairro Jardim São Paulo 
surgiu, dessa forma como bairro 
planejado, onde prevaleceram casas 
amplas de médio e alto padrão. No 
início de sua história, tratava-se de 

uma região considerada, muito dis-
tante das áreas centrais. 

Assim como outros bairros 
da Zona Norte, o desenvolvimen-
to dos transportes foi fundamen-
tal para a transformação do bair-
ro, como conhecemos hoje. No caso 
do Jardim São Paulo, a inaugura-
ção da estação Jardim São Paulo 
em 1998, facilitou a mobilidade da 
região, promovendo a valorização 
imobiliária, porém trouxe outros 
problemas com a maior circula-
ção de pessoas e maior preocupa-
ção com segurança. 

Até o início das obras do Metrô, 
o bairro abrigava a antiga sede 
da então Administração Regional 
de Santana/Tucuruvi, hoje deno-
minada Subprefeitura Santana/
Tucuruvi. A partir da necessida-
de de abrigar às obras do Metrô, 
a então Ad mi nis tração Regional 
(hoje Sub prefeitura), foi transferi-
da para o atual endereço (Avenida 
Tucuruvi, 808) e, o antigo prédio 
foi implodido em 29 de janeiro de 
1992. Esse fato marcou a história 
do bairro e do seu desenvolvimento.

Leia mais na página 7

Foto: AGZN

Jardim São Paulo comemora 82 anos, com desenvolvimento e qualidade de vida

Moradores questionam sobre retirada do 
antigo ponto de ônibus na Praça Oscar da Silva

A manutenção de locais his-
tóricos da cidade é uma preo-
cupação dos moradores dos 
bairros que tem o privilégio de 
abrigar esses pontos que guar-
dam um pouco da história da ci-
dade. Em Vila Guilherme, mo-
radores valorizam em especial a 
Praça Oscar da Silva, onde está 
o antigo casarão histórico, devi-
damente tombado do Compresp 
e atualmente transformado em 
Casa de Cultura. Também na 
Praça Oscar da Silva, está uma 
antiga referência da cidade, o 
antigo poste do ponto de ônibus 
57, localizado do lado oposto do 
casarão.

Na última semana, a redação 
da A Gazeta da Zona Norte re-
cebeu do leitor Edgard Martins 
a pergunta sobre o paradeiro 
desse ponto, recentemente re-
tirado do local. “Onde foi parar 
o nosso Patrimônio Histórico? 
Nós moradores do Bairro de 
Vila Guiherme/SP - Zona Norte, 
fazemos essa pergunta: Esse 
Patrimônio Histórico “Poste do 
ponto de onibus 57” localizado 
na Praça Oscar da Silva bem em 
frente do Posto Policial foi reti-
rado. Quem retirou? É o nos-
so bem material de significado 
e importância cultural e docu-
mental para nós moradores do 
Bairro de Vila Guilherme”. 

A questão foi encaminha-
da à assessoria de imprensa 
da Prefeitura e publicaremos 
maiores esclarecimentos assim 
que possível.

Foto: Divulgação- cedida pelo leitor

Moradores perguntam sobre a retirada do antigo poste 
do ponto de ônibus 57 na Praça Oscar da Silva

Vila Guilherme

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!

¤ Cidade Solidária entrega 
cestas básicas a famílias 

vulneráveis na Brasilândia 
...Página 3

¤ Perigos do consumode bebidas 
alcoólicas na quarentena   

...Página 5

¤ Confira a programação da  
Convenção Secovi 2020 

...Página 8

¤ Detran e Poupatempo 
entregam documentos  
via drive thru e Correio   

...Página 8

Leia nesta edição


