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Editorial
A Zona Norte sempre foi reconhecida como foco do Carnaval 

paulistano. Desde os desfiles das escolas de samba na Avenida 
Tiradentes na década de 80, até a construção do Sambódromo na 
região do Anhembi, ou mesmo por sua grande concentração de 
tradicionais agremiações que produzem os desfiles do Carnaval.

Nos últimos anos o Carnaval da cidade ganhou ainda a 
efervescência do Carnaval de Rua, que embora sempre tenha 
existido com os mais tradicionais blocos da cidade, ganhou 
o grande público em várias regiões da cidade. De acordo com 
estimativas da prefeitura, esse ano os desfiles dos blocos de rua 
devem saltar de 449 (número de 2018) para 737.

De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura, a 
Avenida Tiradentes foi incluída na programação do Carnaval de 
Rua, devendo receber o bloco da cantora Claudia Leite, que deve 
atrair um público estimado em 2 milhões de pessoas. 

Essa medida vem como uma reposta a recomendação do 
Ministério Público para cancelar a utilização de trecho da Avenida 
23 de Maio para os blocos de Carnaval devido à ausência de rotas 
de fuga e o grave problema de mobilidade causado ano passado. 

A questão que se levanta é se a região da Avenida Tiradentes 
tem estrutura suficiente para receber esse evento sem prejudicar 
o acesso para a Zona Norte, nem tampouco agravar problemas já 
existentes na região, principalmente no que se refere à segurança, 
grande quantidade de pessoas em situação de rua, uso de drogas 
na via pública, entre outros.

A promoção de eventos públicos de grande porte é importante 
e fundamental, porém é necessário que o poder público considere 
inicialmente, as questões básicas de transporte, mobilidade, 
segurança e não apenas mude de endereço o problema. Essa 
questão deve ser abordada em audiência pública que acontece na 
próxima semana com grande expectativa de que a população local 
possa ser ouvida e participe efetivamente das soluções da cidade. 

Destacamos ainda nesta edição a excelência do ensino do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
e a priorização, pela Prefeitura, de cinco pontes da Zona Norte 
para estudo e possíveis obras de manutenção. Essas e outras 
notícias regionais estão neste número de AGZN. 

Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e até nossa 
próxima edição!

Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte
FARMÁCIAS DE PLANTÃO

•Casa Verde - *Drogaria Drogamavel Ltda. - R. Dr. César 
Castiglione Jr., 205 - *Droga Reims Ltda. - R. Reims, 448/450 
- *Paulo César Ferreira & Cia. Ltda. - Av. Casa Verde, 1.731 
•Casa Verde Alta - *Droga Sérgio Ltda. - R. Joaquim Afonso 
de Souza, 871 •Freguesia do Ó - *Drogasil S/A. - Av. Santa 
Marina, 2.569 - *Drogaria Rizato Ltda. - Av. Itaberaba, 953 
- *J.K.I. Drogaria Ltda. - R. Dr. Márcio Munhoz, 135 •Imi-
rim - *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 - *Drogaria 
Central Itaberaba Ltda. - R. Parapuã, 204 •Jaçanã - *Dro-
ga Orto Ltda. - Av. Luís Stamatis, 574 - *Drogaria Bruneto 
Ltda. - Av. Luís Stamatis, 1.261 - *Droga Benjamin Ltda. - Av. 
Luís Stamatis, 781 - *Coml. Farmacêutica Florestal Ltda. - 
Av. Guapira, 1.074 •Jd. Brasil - *Drogaria e Perfumaria Unix 
Ltda. - Av. Tenente Sotomano, 1.405 - *Drogaria e Perf. Ave-
nida Ltda. - Av. Mendes da Rocha, 245 - *Farmácia Santa 
Cecília Ltda. - Av. Roland Garros, 774 •Jd. Peri - *Tatiana 
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 Lopes 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. Ul-
tramarino, 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 Guacá Ltda. - Av. do Guacá, 426 
- *Droga Vema Ltda. - R. Voluntários da Pátria, 3.634-A *Dro-
garia 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 - *Droga-
ria 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 & Frei-
tas 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 - *Drogasil 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. Ban-
cária - *Drogaria Bancária Ltda. - Av. Itaberaba, 2.632 •V. 

Brasilândia - *Drogaria Ignez Ltda. - EPP - R. Benedito Egi-
dio 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 - *Farmácia Sagrada Saúde Ltda. - EPP 
- Av. Conceição 1.252 •V. Gustavo - *Drog. Sto Antônio V. 
Gustavo 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 Byington, 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. Ribei-
rão das Almas, 358 •V. Penteado - *Drogaria Sabika Ltda. 
- Av. Dep. Cantídio Sampaio, 947 •V. Sabrina - *Drogaria Pan 
Ltda. - R. Alonso Peres, 543 - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. 
Milton da Rocha, 51.

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias
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O que foi notícia na semana
O comércio da capital paulista encerra dezembro 
com crescimento médio de 2,6% no movimento 
de vendas (à vista e a prazo) na comparação com 
igual mês de 2017, de acordo com o Balanço de 
Vendas da Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP). As transações a prazo (3,1%) superaram 
as vendas à vista (2,1%) em dezembro. 

•
Na última terça-feira (15) de janeiro o governo 
do Estado de São Paulo depositou cerca de R$ 
695,20 milhões em repasses de ICMS para os 
645 municípios paulistas. O depósito é referen-
te ao montante arrecadado no período de 7/1 
a 11/1, e foi feito pela Secretaria da Fazenda e 
Planejamento. Os valores correspondem a 25% 
da arrecadação do imposto, que são distribuídos 
às administrações municipais com base na apli-
cação do Índice de Participação dos Municípios 
(IPM) definido para cada cidade. Os municípios 
já haviam recebido R$ 51,94 milhões no re-
passe anterior, realizado no dia 08/01, relativo 
à arrecadação do período de 2/1 a 4/1. Com 
os depósitos efetuados hoje, o valor acumulado 
distribuído às prefeituras em janeiro sobe para 
R$ 747,15 milhões.

•
Na última quinta-feira (15) de janeiro, o presi-
dente Jair Bolsonaro, em cerimônia no Palácio 

do Planalto, assinou um decreto que facilita a 
posse de armas de fogo para quem não tem an-
tecedente criminal. O direito à posse é a auto-
rização para manter uma arma de fogo em casa 
ou no local de trabalho (desde que o dono da 
arma seja o responsável legal). Para andar com 
a arma na rua, é preciso ter direito ao porte, e 
as regras são outras e mais rigorosas e não fo-
ram tratadas no decreto. 

•
Na última terça-feira (15) o secretário de 
Estado dos Transportes Metropolitanos, Ale-
xandre Baldy, recebeu membros do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) que 
apresentaram alternativas técnico-financei-
ras para viabilizar o Trem Intercidades (TIC). 
Segundo Baldy, as prioridades serão os trechos 
São Paulo-Campinas, Campinas-Americana, 
mas destacou que também serão retoma-
dos os estudos relativos aos projetos das re-
giões de São José dos Campos, Sorocaba e 
Santos. Deve ser assinado em breve um termo 
de cooperação com o BID, a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) e o Ministério 
da Infraestrutura.

Foto: Lula Marques

Campanha Janeiro Branco chega à 
sua sexta edição e ganha todo o Brasil

Campanha Janeiro Branco 
pretende mobilizar a socieda-
de em favor da Saúde Mental e 
Emo cional com ações que serão 
realizadas em várias cidades do 
País ao longo do mês de janeiro.

Estudos apresentados pela 
OMS (Organização Mundial de 
Saúde) e Ministério da Saúde 
indicam que o Brasil tem expe-
rimentado um crescimento ver-
tiginoso das problemáticas re-
lativas à Saúde Mental/Saúde 
Emocional dos indivíduos e de 
toda a sociedade. São altos os 
índices de violência (em domicí-
lios, no trânsito ou em escolas), 
de criminalidade, de suicídios, 
de alcoolismo, de drogadição, 
de depressão, de ansiedade, de 

preconceitos e de outros sinto-
mas relativos a estilos de vida 
adoecidos e que colocam em 
risco o equilíbrio mental, com-
portamental, espiritual e emo-
cional dos indivíduos e das ins-
tituições sociais. 

A campanha ocorrerá em vá-
rias cidades do Brasil, inclusi-
ve no Parque Estadual Alberto 
Löfgren, o Horto Florestal, com 
atividades na manhã do dia 27 
de janeiro, a partir das 9 ho-
ras, com caminhada e prática de 
Mindfulness. 

A Campanha Janeiro Branco 
contou com a poderosa ajuda 
da Internet para ser conheci-
da e admirada em todo o Brasil. 
Sites voltados às temáticas da 

psicologia, instituições sociais 
e milhares de psicólogos e de 
psicólogas de todo o País estão 
aderindo à proposta e organi-
zando ações virtuais e presen-
ciais em suas cidades, como, 
por exemplo, compartilhamen-
to de posts, palestras-relâmpa-
go sobre Saúde Emocional em 
salas de espera de hospitais, 
em escolas, em espaços públi-
cos e em empresas. Mais deta-
lhes sobre a Campanha, e a sua 
programação e as novidades po-
dem ser encontradas em: ja-
neirobranco.com.br, em face-
book.com.br/campanhajaneiro 
branco e em @marciapaviani 
(instagram, janeiro branco 
Santana. (facebook)

Janeiro Branco

Dieta Detox pós fim de ano funciona?
O ano novo começou as co-

memorações de fim de ano já 
passaram e agora começa a cor-
reria para eliminar tudo o que se 
comeu durante as ceias. É nes-
se período “pós-festança” que a 
dieta Detox entra em ação, au-
mentando o aporte de nutrien-
tes e ajudando o corpo a eliminar 
toxinas. De acordo com a nutri-
cionista do Grupo São Cristóvão 
Saúde Cintya Bassi, essa alimen-
tação é recomendada após perí-
odos de consumo exagerado de 
comidas gordurosas, industria-
lizadas, muito açucaradas e que 
contêm grandes quantidades de 
sal e substâncias químicas.

Somados a esses excessos, 
fatores como cigarro, estresse e 
poluição acabam contribuindo 
com a piora da saúde nessa épo-
ca do ano. Cintya indica os ma-
lefícios que podem ser decorren-
tes disso:

Diarreia ou constipação; 
gosto amargo na boca; dores de 
cabeça; baixa resistência imu-
nológica; inchaço; alergia; insô-
nia; ansiedade; indisposição.

Mas, o que está incluso em 
uma dieta Detox? De acordo 
com a nutricionista, frutas, ver-
duras, legumes, peixes, ervas 
e chás são essenciais para ree-
quilibrar a saúde do corpo, dan-
do sempre preferência a produ-
tos orgânicos e à ingestão de 
bastante água ao longo do dia. 
Confira alguns alimentos que 
podem ser usados:

Abacaxi - auxilia na elimina-
ção de impurezas;

Gengibre - melhora a diges-
tão, fortalece o sistema imuno-
lógico e combate a constipação 
intestinal;
Berinjela - tem ação digestiva 
e laxante;
Couve - estimula a produção de 
enzimas que ajudam na elimi-
nação de toxinas e é fonte de vi-
tamina B;
Limão, laranja, kiwi e acerola 
- possuem substâncias antioxi-
dantes e fortalecem a imunidade;
Hibisco, chá verde - fonte de 
antioxidantes.

E ainda temos as fibras, que 
ajudam a equilibrar os níveis de 
glicose no sangue e podem ser 
encontradas em biscoitos, arroz 
e pães integrais, aveia, açúcar 
mascavo, linhaça e cereais em 

geral. Os benefícios das receitas 
Detox à saúde incluem a melho-
ra do sistema imunológico, do 
funcionamento intestinal e do 
metabolismo, além da diminui-
ção da retenção de líquido, do 
estresse e das dores de cabeça.

No entanto, a nutricionis-
ta avisa que nutrientes essen-
ciais presentes na carne e no lei-
te não podem ficar muito tempo 
fora da dieta, sem a substitui-
ção adequada. “A ausência de-
les pode acarretar em diminui-
ção no fornecimento de energia 
para as atividades diárias, perda 
muscular e carência de vitami-
nas e minerais. Por isso, a dieta 
Detox tem que ser bem planeja-
da e orientada. Diabéticos, ges-
tantes e lactantes não devem se-
gui-la”, alerta.

Foto: Divulgação

Brasileiros estão 
otimistas em 

relação a 2019, 
aponta pesquisa

O ano já começou e os bra-
sileiros esperam que 2019 seja 
melhor tanto no âmbito pes-
soal como para o País. Uma 
pesquisa realizada pela Ipsos, 
76% dos entrevistados acham 
que 2019 será melhor do que 
2018 para o Brasil. As boas ex-
pectativas também estão com 
âmbito pessoal. Oito em cada 
dez brasileiros (80%) esperam 
ter uma vida melhor em 2019 
na comparação com o ano an-
terior. A maioria dos entrevis-
tados espera ter maior capaci-
dade de fazer compras (64%), 
mais segurança em ter empre-
go (61%) e facilidade em pagar 
dívidas (63%).

“As perspectivas positi-
vas para 2019, detectadas 
já após as eleições, perma-
necem. O brasileiro, sempre 
muito associado ao otimis-
mo e à alegria, em que pesem 
as agruras do País, viu esse 
sentimento ruir nos últimos 
5 anos. Entre abril de 2016 
e setembro de 2018 o senti-
mento declarado de otimis-
mo com o futuro do Brasil os-
cilou entre 6% e 16%. Hoje, é 
de 35%, segundo nossas pes-
quisas”, comenta Danilo Cer-
sosimo, diretor de Opinião 
Pú blica da Ipsos.

Os entrevistados também 
fizeram um balanço compa-
rando 2018 com 2017, a pes-
quisa revela que para 52% 
dos entrevistados 2018 foi 
pior do que 2017, enquanto 
para 46% foi melhor. Cerca 
de um terço dos entrevistados 
acredita que teve pior capaci-
dade de compra (35%), menos 
segurança em ter emprego 
(33%) e menos facilidade de 
cumprir o pagamento de dívi-
das (35%) no ano que acaba 
de se encerrar em compara-
ção ao anterior. A Ipsos ouviu 
1200 pessoas em 72 cidades 
das cinco regiões do Brasil 
entre 1º e 8 de dezembro. A 
margem de erro é de três pon-
tos percentuais.

Limpar o ar-condicionado evita 
doenças, confira quais são elas

O verão começou e os brasilei-
ros já estão sentindo na pele o ca-
lor intenso e as altas temperatu-
ras registradas nos termômetros. 
Segundo o Centro de Previsão 
de Tempo e Estudos Climáticos 
(CPTEC-Inpe) e do Instituto Na-
cional de Meteorologia (Inmet-
Mapa), a temperatura média en-
tre dezembro, janeiro e fevereiro 
no Brasil deve ser superior aos 
31,5°C. 

No carro, em casa ou no tra-
balho, um item ajuda a popula-
ção a amenizar o calor: o ar-con-
dicionado. “Quando utilizado 
com frequência, o aparelho deve 
ser higienizado de maneira ade-
quada e periodicamente. Caso 
contrário, pode causar danos à 
saúde”, comenta o médico mi-
crobiologista André Mário Doi. 
“Um dos principais motivos que 
podem levar a agravos de saúde, 
principalmente doenças respi-
ratórias, é o acúmulo de poeira, 
ácaros, fungos e algumas bacté-
rias que podem se acumular nos 
filtros”, complementa o médico. 

Confira algumas complica-
ções à saúde que podem ser cau-
sadas pelo uso de ar- condiciona-
do sem a correta higienização:

Ressecamento do muco pul-
monar - A mucosa nasal é re-
vestida por cílios vibrantes, 
responsáveis por expulsar bac-
térias, fungos e vírus que en-
tram no organismo pelo ar res-
pirado. Como há o ressecamento 
da região, a chance de contrair 
infecções aumenta.

Doença do Legionário - Essa 
doença é ocasionada por uma 
bactéria (Legionella pneumo-
phila), que pode se alocar nos 
dutos e filtros de equipamentos 
de ar-condicionado mal higieni-
zados. “A exposição a essas bac-
térias leva a um quadro respi-
ratório de pneumonia grave. O 
diagnóstico precoce permite te-
rapia antimicrobiana específica, 
reduzindo a gravidade e compli-
cações do quadro”, menciona dr. 
André.

Asma - As alergias respiratórias, 
como a asma, são doenças infla-
matórias crônicas que acometem 
as vias respiratória. A doença se 
manifesta clinicamente por crises 
de falta de ar ou cansaço, chiado 
no peito e sensação de aperto no 
peito, geralmente acompanhadas 
de tosse. O médico alerta que cer-
ca de 80% dos pacientes que têm 
asma apresentam também rinite. 
“A exposição aos alérgenos ina-
lantes, como: ácaros da poeira de 
casa, fungos, pelos de animais, 
baratas, bactérias e pólens, prin-
cipal fator das crises de asma e ri-
nite”, diz o especialista.

Rinite alérgica - A rinite alér-
gica é uma infecção que ocorre 
na membrana nasal. É carac-
terizada por espirros repetidos, 
coriza líquida e abundante, 
olhos lacrimejantes, coceira (em 
nariz, olhos, garganta e ouvi-
dos), congestão nasal, altera-
ção do olfato e do paladar, olhos 
avermelhados e irritados.


