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Editorial
A Avenida Nadir Dias de Figueiredo próximo ao Parque 

do Trote está finalmente em obras. Trecho da margem do 
Córrego Apareíba apresenta problemas desde o final de 2015, 
quando cedeu após chuvas intensas. As margens do córrego 
foram recuperadas a primeira vez em 2016, mas novos 
desabamentos voltaram a interditar parte da pista. Desde o 
dia 29 de novembro, a Secretaria de Infraestrutura Urbana 
iniciou as obras no local com a expectativa de conclusão para 
janeiro próximo, resolvendo enfim uma situação que persistia 
na região.

Outra obra importante teve inicio na última semana e 
altera significativamente o cotidiano do motorista na Zona 
Norte. Desde a noite da última quarta-feira a Ponte do Limão 
está interditada para obras de manutenção, que tornaram-se 
urgentes após a abertura de uma fenda na pista nas últimas 
semanas. Essa situação veio à tona após o desabamento do 
viaduto na Marginal Pinheiros no último dia 15.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura Urbana,  o 
Programa de Recuperação de Pontes e Viadutos foi retomado 
no último dia 9 de novembro, com abertura de licitação 
para contratar as empresas que irão desenvolver os projetos 
estruturais e executivos  para a requalificação e laudos técnicos 
de 33 pontes e viadutos da cidade. Além da Ponte do Limão, 
na Zona Norte, fazem parte da licitação as pontes: Vila Maria, 
Freguesia do Ó, Cruzeiro do Sul, Casa Verde e Bandeiras, ainda 
sem previsão de data para início das obras.

Entre os destaques desta edição, está a reunião da 
Associação Amigos do Mirante do Jardim São Paulo, realizada 
no último dia 29/11, na qual o Secretário Municipal de Relações 
Sociais, Milton Flávio Lautenschläger, afirmou publicamente 
que está descartada a transferência dos serviços voltados 
para a região da Cracolândia para terreno localizado na Ponte 
Pequena. 

Essa possibilidade, que chegou a ser noticiada em setembro, 
mobilizou a comunidade local e a Zona Norte para impedir 
essa medida e ao mesmo tempo buscar novas alternativas de 
serviços sociais que possam atender a população de maneira 
mais eficiente e de acordo com as necessidades regionais. 

Com esse objetivo, uma outra reunião na sede da Prefeitura 
foi realizada na última quarta-feira pelo Secretário Municipal 
junto a representantes da comunidade. A expectativa é de 
formar um grupo de trabalho para colaborar efetivamente com 
a adoção de práticas para combater os problemas sociais 
que vem degradando muitas regiões da cidade. A busca de 
alternativas através da participação popular organizada vem se 
estabelecendo como uma forma realmente democrática, com a 
perspectiva de bons resultados para o próximo ano.

Essas e outras notícias regionais estão neste número de 
AGZN. Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e até 
nossa próxima edição!

Inscrições abertas para Residência Médica em 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem no IBCC

O IBCC abriu as inscrições 
para o Programa de Residência 
Médica para Radiologia e Diag
nóstico por Imagem com duração 
de 3 anos. São quatro vagas e as 
inscrições serão realizadas exclu
sivamente por via eletrônica (in
ternet  rede mundial de computa
dores) até 26/12/2018, às 16 horas 
(horário de Brasília). O interessa
do deverá preencher o formulá
rio de inscrição disponibilizado no 
endereço eletrônico http://www.
ibcc.org.br/inscricaoresidencias
medicas/ no qual constará:

No ato do preenchimento do 
formulário será disponibilizado 
ao candidato um número de ins
crição, que deverá ser apresen
tado na data da prova. O paga
mento da taxa de inscrição, no 
valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) deverá ser realizado atra
vés de depósito bancário: é obri
gatório ter o depósito identificado 
em nome do candidato, pagsegu
ro ou transferência para o Banco 
Santander, Agência 0252, conta
corrente 130019148, em nome do 
Instituto Brasileiro de Controle 
do Câncer  Centro de Estudos, 
CNPJ: 62.932.942/000165, até 

às 16 horas do dia 26/12/2018, 
impreterivelmente.

A confirmação da inscrição 
por via eletrônica somente ocor
rerá após a efetivação do paga
mento da taxa de inscrição, en
vio do comprovante através do 
email: centrodeestudos@ibcc.
org.br e confirmação do recebi
mento dos documentos solicita
dos no ato da inscrição, confor
me item 4.2.

O IBCC é referência no diag
nóstico e tratamento do cân
cer em São Paulo há mais de 
50 anos e disponibilizará no 
site http://www.ibcc.org.br/ no 
dia 28/12/2018 a confirmação 
de sua inscrição. Edital: http://
ibcc.org.br/arquivos/Edital_
de_Selecao_de_Candidatos_
Para_R es idenc ia_Medica_
Radiologia_e_Diagnostico_por_
Imagem_2019.pdf
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Inscrições abertas

IBCC adere ao laranja para lembrar
a prevenção do câncer de pele

Segundo o Instituto Nacio
nal do Câncer (Inca), 30% de 
todos os tumores malignos do 
Brasil correspondem ao câncer 
da pele. É o mais comum entre 
os brasileiros e representa tam
bém a maior demanda de aten
dimentos no IBCC (Instituto 
Brasileiro de Controle do Cân
cer) quando se refere ao tipo 
não melanoma. Apesar de a pele 
ser o maior órgão do corpo hu
mano, são poucos aqueles que 
preocupam com a incidência dos 
raios de sol.

Para o biênio 2018/2019, a 
estimativa é de 165.580 mil no
vos casos de câncer da pele não 
melanoma. A estatística teve 
uma redução em 10 mil casos de 
um biênio para outro. E uma in
formação nova é a de que a do
ença acometerá mais homens 
(85.170 mil) do que mulheres 
(80.410 mil) ainda segundo o 
INCA.

Segundo o dr. Aldo Toschi, 
coordenador do departamento 
de dermatologia do IBCC, exis
tem dois tipos de câncer de pele; 
os nãomelanoma e os melano
mas. Os nãomelanoma repre
sentam 94% do total dos casos 
de câncer de pele e os dois tipos 
mais comuns são o basocelular 
(carcinoma de células basais) e o 
espinocelular (carcinoma de cé
lulas escamosas). Estão ligados à 
exposição crônica ao sol em pes
soas com mais de 50 anos e de 
pele e olhos claros. Quando tra
tados precocemente e dependen
do de seu tipo histológico (carac
terística própria do tumor que é 
definida após a biópsia), podem 
chegar a altos índices de cura.

Já o melanoma é menos fre
quente, de pior prognóstico e 
mais alto índice de mortalida
de. Surge como uma pinta escu
ra ou sobre uma pinta ou sinal 
pré existente que pode crescer, 
mudar de cor ou apresentar 
sangramento. Acometem pes
soas de pele clara, que têm mui
tos sinais e história de familia
res próximo acometidos por 
melanoma.

De acordo com dr. Aldo 
Toschi, que é também conse
lheiro da Sociedade Brasileira 
de Dermatologia, embora o 
diagnóstico de melanoma nor
malmente traga medo e apre
ensão aos pacientes, as chances 
de cura aumentaram considera
velmente, nos últimos 20 anos, 
pela detecção precoce da do
ença. O IBCC foi pioneiro nes
se exame em que as pintas e 
sardas são analisadas através 
de um equipamento chamado 

dermatoscópio e do exame de 
mapeamento corporal total.

“Com isso temos conseguido 
detectar, precocemente e evitar 
a progressão desse tipo de cân
cer, que tem grande capacidade 
de gerar metástases”.

A proteção solar deve en
globar atitudes que incluem; o 
uso do filtro solar, mas também 
o uso de chapéus, bonés e rou
pas com filtro solar. As pessoas 
mais claras devem criar o há
bito saudável de evitar a expo
sição nos horários de sol mais 
quente (10 às 15 horas) uma vez 
que as queimaduras solares des
de a juventude são consideradas 
importantes para a mutação 
das células  e gerar os cânceres 
da pele. Os pacientes considera
dos de maior risco de desenvol
ver melanoma ou pacientes de 
menos de 50 anos que tiveram 
carcinomas, devem fazer visitas 
anuais ao dermatologista.
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FARMÁCIAS 
DE PLANTÃO
3ª Turma

•Casa Verde - *Drogaria Drogamavel Ltda. - R. 
Dr. César Castiglione Jr., 205 - *Droga Reims 
Ltda. - R. Reims, 448/450 - *Paulo César Fer-
reira & Cia. Ltda. - Av. Casa Verde, 1.731 •Casa 
Verde Alta - *Droga Sérgio Ltda. - R. Joaquim 
Afonso de Souza, 871 •Freguesia do Ó - *Dro-
gasil S/A. - Av. Santa Marina, 2.569 - *Drogaria 
Rizato Ltda. - Av. Itaberaba, 953 - *J.K.I. Droga-
ria Ltda. - R. Dr. Márcio Munhoz, 135 •Imirim 
- *Y. Silahigue & Cia. Ltda. - Av. Imirim, 2.086 
- *Alcino Alves Villela & Cia. Ltda. - Av. Imirim, 
1.243 - *Drogaria Novo Renascer Ltda. - Av. 
Imirim, 2.737 - *Paulo Zaidan & Cia. Ltda. - R. 
Padre João Gualberto, 648 •Itaberaba - *Dro-
garia Central Itaberaba Ltda. - R. Parapuã, 204 
•Jaçanã - *Droga Orto Ltda. - Av. Luís Stamatis, 
574 - *Drogaria Bruneto Ltda. - Av. Luís Stama-
tis, 1.261 - *Droga Benjamin Ltda. - Av. Luís Sta-
matis, 781 - *Coml. Farmacêutica Florestal Ltda. 
- Av. Guapira, 1.074 •Jd. Brasil - *Drogaria e 
Perfumaria Unix Ltda. - Av. Tenente Sotomano, 
1.405 - *Drogaria e Perf. Avenida Ltda. - Av. 
Mendes da Rocha, 245 - *Farmácia Santa Cecília 
Ltda. - Av. Roland Garros, 774 •Jd. Peri - *Tatia-
na Braga dos Santos - R. Morro do Valongo, 60 
•Jd. São Paulo - *Drogaria Mirassol Ltda. - Av. 
Leôncio de Magalhães, 1.090 - *Drogaria São 
Paulo S/A. - Av. Luís Dumont Villares, 1.080 •Jd. 
Tremembé - *Drogaria São Carlos do Tremembé 
Ltda. - Av. Coronel Sezefredo Fagundes, 1.874 
*Farmácia Moraes Ltda. - Av. Maria Amália Lo-
pes Azevedo, 85 - *Drogaria e Perf. de Tutti Ltda. 
- Av. Maria Amália L. Azevedo, 2.963 •Lauzane 
Paulista - *Drogaria Ervas Medic. Alemanha 
Ltda. - R. Cons. M. de Barros, 3.828 - *Drogaria 
Ultramarino Ltda. - Av. Ultramarino, 318 - Lj. 02 
- *Droga Viviani Ltda. - R. Frauenfeld, 31 •Limão 
- *Drogaria Enymar Ltda. - R. Prof. Dário Ribeiro, 
58 - *Drogaria Novo Pacaembu Ltda. - Av. Dep. 
Emílio Carlos, 142 •Mandaqui - *Drogaria Gua-
cá Ltda. - Av. do Guacá, 426 - *Droga Vema Ltda. 
- R. Voluntários da Pátria, 3.634-A *Drogaria e 
Perf. Di Pasquale Ltda. - R. Salvador Tolezano, 
811 •Pq. Edu Chaves - *Organização Farm. 
Manoel Lázaro Ltda. - Av. Edu Chaves, 830 •Pq. 
Novo Mundo - *Drogaria Berti Ltda. - Al. Seg. 
Sarg. Geraldo Bert, 195 - *Drogaria Dutra Ltda. - 
Al. Primeiro Sarg. B. N. Costa, 343 •Pq. Peruche 
- *Drogaria Ulifarma Ltda. - R. Santa Eudoxia, 
402 - *Vanda Ferreira - R. Anísio Moreira, 596 
•Santana - *Raia & Cia. Ltda. - R. Voluntários da 
Pátria, 1.818/1.820 - *Drogaria Freitas & Freitas 
Ltda. - EPP - R. Conselheiro M. de Barros, 207 - 
*Drogaria São Paulo S/A. - Av. Brás Leme, 2.034 
- *Farmácia Integração Ltda. - R. Dr. Gabriel Piza, 
213 - *Drogaria Sintefarma Ltda. - R. Francisca 
Júlia, 452 - *Drogaria Lua Nova Ltda. - R. Cons. 
Moreira de Barros, 1.386 •Tremembé - *Droga-
sil S/A. - Av. Maria Amália L. Azevedo, 1.027/33 
•Tucuruvi - *Comercial Prado de Medicamentos 
Ltda. - Av. Mazzei, 292 *Drogaria São Carlos da 
Guapira Ltda. - Av. Guapira, 2.284 •V. Bancária 
- *Drogaria Bancária Ltda. - Av. Itaberaba, 2.632 
•V. Brasilândia - *Drogaria Ignez Ltda. - EPP - R. 
Benedito Egidio Barbosa, 55 - *Farmácia Nova 
Esperança Ltda. - Estrada do Sabão, 1.538 •V. 
Ede - *Jair Cabrera Drogaria - Av. Júlio Buono, 
1.545 •V. Guilherme - *Marilene da S. P. Fabretti 
- Av. Guilherme, 1.725 - *Drog. Sto. Antonio V. 
Guilherme Ltda. - R. Chico Pontes, 515 - *Farmá-
cia Sagrada Saúde Ltda. - EPP - Av. Conceição 
1.252 •V. Gustavo - *Drog. Sto Antônio V. Gus-
tavo Ltda. - Av. Júlio Buono, 1.091 - *Drogaria 
Suguyama Ltda. - Av. Júlio Buono, 2.729 •V. 
Maria - *Crispim & Cia. Ltda. - R. do Imperador, 
2.003 - *Drogaria Coleção Ltda. - Av. Guilher me 
Cotching, 1.994 - *Drogaria Parafarma Ltda. - 
Av. Guilherme Cotching, 1.228 - *Drogaria Farma 
Center Ltda. - R. Mere Amedea, 896 - *Drogaria 
N. Sra. Fátima V. Maria Ltda. - Av. Alberto Bying-
ton, 2.536 - *Farmácia Droga Vista Alegre Ltda. 
- Av. Dr. Benedito E. Santos, 1.442 •V. Medeiros 
- *Drogaria Yukifarma Ltda. - Av. Cruzeiro do Sul, 
1.709 - ljs. 25/26 - *Luiz Paulo Baptista & Cia. 
Ltda. - Av. Nossa Senhora do Loreto, 502 •V. 
Munhoz - *Droga Munhoz Ltda. - R. André da 
Fonseca, 312 •V. Palmeiras *Droga Key Ltda. - 
R. Ribeirão das Almas, 358 •V. Penteado - *Dro-
garia Sabika Ltda. - Av. Dep. Cantídio Sampaio, 
947 •V. Sabrina - *Drogaria Pan Ltda. - R. Alon-
so Peres, 543 - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. 
Milton da Rocha, 51.

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias

Comunicado
Conforme comunicado do 

Sindicato do Comércio 
Varejista de Produtos 

Farmacêuticos no Estado  
de São Paulo, no mês de 
DEZEMBRO, aos sábados, 

todas as farmácias estarão 
de plantão. Aos domingos 

serão conservados os 
plantões fixados.

Capital recebe novos profissionais 
do Programa Mais Médicos

Na manhã da última se
gundafeira (3) de dezembro, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) de São Paulo recebeu 50 
profissionais dentre os 78 que se 
inscreveram junto ao Ministério 
da Saúde (MS) para integrar a 
rede municipal no lugar dos 72 
médicos cubanos que atuavam 
pelo programa Mais Médicos. 
Desse total, 70 são brasileiros, 
sete bolivianos e um colombia
no. Dos inscritos, 69 são forma
dos no Brasil e os outros nove, 
na Bolívia, porém, todos contam 
com registro junto ao Conselho 
Regional de Medicina (CRM).

Dos 50 médicos que compa
receram, 48 escolheram a uni
dade de atuação, por ordem de 
adesão ao programa. Das vagas 
escolhidas, uma era da Zona 
Oeste; uma na Região Central; 
nove na Região Sudeste; nove 
na Zona Norte; 15 na Zona 
Leste e outras 13 na Zona Sul. 
Os profissionais têm até o dia 
14 de dezembro para apresen
tar a documentação e assumir 
os cargos.

Os profissionais que ainda 
não se apresentaram, poderão 
comparecer à SMS até o próxi
mo dia 14. Caso haja desistên
cias no meio do processo, será 
necessário aguardar abertura 
de novo edital pelo MS. Ainda 
há uma vaga disponível na Zona 
Norte; 18 na Zona Sul e 11 na 
Zona Leste.

“Hoje foi o momento de aco
lhêlos. A Secretaria Municipal 
de Saúde quis apresentar para 
os médicos, o município, para 
que eles tenham vontade de fi
car em São Paulo”, disse a co
ordenadora da Atenção à Saúde, 
Edjane Torreão. 

Edjane também esclareceu 
que a jornada dos médicos é de 
40 horas semanais, sendo 32 ho
ras exercidas na assistência à 
saúde da população e oito ho
ras de capacitação no Ensino à 
Distância (EAD), oferecida pela 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp). A bolsaforma
ção tem duração de 36 meses 
e pode ser renovada por igual 
período.

O que foi notícia na semana
O governador Márcio França assi-
nou, em Santos, um decreto regu-
lamentando a Lei 10.095, no últi-
mo domingo (2) de dezembro, que 
cria o Plano Cicloviário do Estado. O 
Decreto prevê implantação da infra-
estrutura necessária para viabilizar o 
tráfego de veículos de propulsão hu-
mana nas rodovias estaduais, tem 
entre outros objetivos planejar a im-
plantação de ciclovias ou ciclofai-
xas e promover a integração com o 
sistema intermunicipal de transpor-
tes. Todas as intervenções físicas 
e seus possíveis impactos ambien-
tais decorrentes da implantação do 
Programa Especial serão subme-
tidos à análise preliminar dos órgãos ambien-
tais para a obtenção de autorizações e licenças, 
quando cabíveis.

•
Na tarde da sexta-feira (30) de novembro, um 
avião de pequeno porte caiu na Casa Verde, 
Zona Norte de São Paulo, duas pessoas morre-
ram, os dois pilotos Leonardo Kazuhiro Imamura, 
43, e Guilherme Peixoto Murback, 26, eram os 
únicos ocupantes do avião, as outras 11 pes-
soas que foram socorridas tiveram ferimentos 

leves. Com o fogo casas ficaram destruídas e 
carros queimaram com o incêndio que foi cau-
sado pelo acidente.  

•
Na última terça-feira (4) de dezembro, a 
Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) 
informa que foram apreendidos quase 5 quilos 
de entorpecentes, além de celulares, no Centro 
de Progressão Penitenciária (CPP) “Dr. Edgard 
Magalhães Noronha” de Tremembé. Os agentes 
encontraram 8 tabletes e 3 porções da droga no 
chão enquanto faziam vistoria nos arredores do 

CPP, por volta das 4 horas da manhã. Ao todo, 
foram recolhidos 4,7 Kg de maconha, além de 
3 celulares e 3 fones de ouvido. O material foi 
encaminhado para a Delegacia de Polícia de 
Tremembé. A direção da unidade enviou co-
municado para a Vara de Execuções Criminais, 
além de instaurar Procedimento Disciplinar 
Apuratório.

•
O governador eleito João Doria anunciou Flavio 
Amary para Secretaria da Habitação do Estado 
de São Paulo, em seu segundo mandato conse-
cutivo à frente do Secovi-SP, instituição que re-
presenta o setor imobiliário em âmbito estadual, 
Amary, que atua no segmento de desenvolvi-
mento urbano e loteamentos em Sorocaba (SP).

•
Na segunda-feira (3) de dezembro, no bairro do 
Tucuruvi uma mulher passou mal e morreu no 
ponto de ônibus por volta das 17 horas, e duran-
te a madrugada o corpo dela ficou no local caí-
do e só foi recolhido pelo Instituto Médico Legal 
(IML), às 3 horas da manhã, depois de 9 horas 
de espera. De acordo com a polícia civil uma via-
tura passou pelo local quatro horas depois e o 
corpo continuou lá esperando o carro do IML, o 
corpo foi recolhido nove horas depois que a mor-
te foi registrada pelo boletim de ocorrência. 
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