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Editorial
O Carnaval está se aproximando e com ele todos os 

eventos de rua que tomam conta da cidade, desde os finais de 
semana antecedentes. Em todas as regiões e bairros, os blocos 
carnavalescos tomam as ruas reunindo milhares de foliões para 
aproveitar a festa. Esse ano, São Paulo espera fazer seu maior 
Carnaval, com um público estimado em 15 milhões de pessoas 
em toda a cidade.

A medida que cresce o Carnaval de Rua de São Paulo, 
aumenta também a necessidade de uma estrutura para garantir 
os esquemas de trânsito, necessários para que a mobilidade não 
seja comprometida, sistema de transporte público para atender 
toda a demanda, policiamento e fiscalização. Nesse sentido, 
moradores e comerciantes dos bairros que recebem os mega-
blocos se preocupam com as consequências desses eventos com 
grande concentração popular, risco de degradação dos bairros 
envolvidos e colapso no sistema de trânsito e transporte.

Todas essas questões vêm sendo abordadas em audiências 
públicas realizadas pelo Ministério Público com a participação de 
moradores e entidades de bairro. Os relatos, vindo de moradores de 
diferentes reuniões são parecidos no que diz respeito aos problemas 
enfrentados durante esses eventos, envolvendo principalmente 
dificuldades de acesso e degradação das áreas utilizadas. 

Esse ano a Avenida Tiradentes foi incluída no roteiro dos mega-
blocos carnavalescos, o que trouxe preocupação com relação ao 
acesso para a Zona Norte. Resta ao poder público, através de 
todos os órgãos envolvidos na operação de Carnaval, cumprir com 
a missão de resguardar o funcionamento da cidade durante as 
festas de Carnaval.

Ainda nesta edição, trazemos um problema já abordado em 
edições anteriores no entorno do Córrego Cabuçu em Vila Mazzei. O 
mato alto, acúmulo de sujeita e mau cheiro incomodam moradores 
das proximidades há anos, sem que alguma intervenção efetiva 
aconteça. A AGZN já abordou esse assuntos em edições no anos 
de 2010 e 2013 e infelizmente a situação continua a mesma.

Entre outros destaques desta semana, trazemos também 
a mudança de endereço das instalações do GATE - Grupo de 
Ações Táticas Especiais da Polícia Militar que, desde dezembro 
funciona no Barro Branco, melhorando consequentemente 
toda a segurança da região. Confira também nesta edição as 
comemorações pelo 67º aniversário da ACSP-Distrital Norte e as 
tratativas da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de 
São Paulo que, entre outros assuntos, solicitou ao Secretário de 
Estado da Saúde a reavaliação do fechamento do Conselho Gestor 
do Hospital do Mandaqui.

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

•Água Fria - *Drogaria Sullafarma Ltda. - Av. Água Fria, 
1.114/ 1.118 - *Drogaria Jd. França Ltda. - R. José Al-
buquerque Medeiros, 194 - *Droga Tato Ltda. - Av. Dr. 
Meirelles Reis, 90 •Alto de Santana - *Farmácia e Dro-
garia Cantareira Ltda. - R. Arthur Guimarães, 278 •Alto V. 
Maria - *Corral Alves & Cia Ltda. - Av. Alberto Byington, 
1.996 •Casa Verde - *Drogaria Adma Ltda. - Av. Casa Ver-
de, 1.648 *Drogaria Nessa Ltda. - R. Joaquim Afonso de 
Souza, 590 •Freguesia do Ó - *Drogaria São Paulo S/A. 
- R. Bonifácio Cubas, 116 - *Drogaria Alpha Ltda. - Av. 
Itaberaba, 2.629 - *Edfarma Ltda. - R. Bartolomeu Faria, 
651-A •Imirim - *José Sérgio da Silva e Cia Ltda - R. Nova 
dos Portugueses, 822 - *Minefarma Ltda. - Av. Imirim, 
1.592 - *Drogaria Imifarma Ltda. - Av. Imirim, 2.249/2.253 
- *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Imirim, 3.115 •Itaberaba 
- *Farmácia e Manipulação Principal Ltda. - Av. Itaberaba, 
445 - *Drogaria Santa Cruz Itaberaba Ltda. - Av. Itaberaba, 
2.029/2.033 - *Drogaria Castro Fornazari Ltda. - R. Pa-
rapuã, 710 - *Drogaria Fornazari Ltda. - R. Parapuã, 700 
•Jd. Brasil - *Drogaria Marbella Ltda. - Av. Jardim Japão, 
804 - *Drogaria Mendes Ltda. - Av. Mendes da Rocha, 547 
- *Drogaria Garros Ltda. - Av. Roland Garros, 1.443 •Jd. 
Japão *Farmácia Drogatuante Ltda. - Praça Nippon, 40/46 
- Lj. 06 •Jd. Paulistano - *Drogaria e Perf. Jd. das Pedras 
Ltda. - R. das Pedras, 27-A •Jd. Peri - *Drogaria Brito Ltda. 

- R. São Gonçalo do Abaeté, 274 •Jd. Primavera - *Nursia 
Farma Com. Prods. Farmac. Ltda. - Av. Inajar de Souza, 
2.770 •Jd. S. Paulo - *Drogaria Bruno Ltda. - Av. Leôncio 
de Magalhães, 131 •Jd. Tremembé - *Drogaria Alpes do 
Jaçanã Ltda. - Av. Maria A. L. de Azevedo, 3.860 - Lj. 01 
•Lauzane Paulista - *Antonio Carlos F. Vianna - R. Alber-
to Savoy, 27 •Limão - *Drogaria Bolsoni do Limão Ltda. 
- Av. Dep. Emílio Carlos, 1.239 - *Organização Farmac. 
Drogaverde Ltda. - Av. Mandaqui, 240 •Parada Inglesa - 
*Drogaria N. Sra. Aparecida - Av. Gal. Ataliba Leonel, 3.361 
•Pq. Edu Chaves - *Drogaria Itamonte Ltda. - R. Itamonte, 
2.712 *Droga Tami Ltda. - Av. Edu Chaves, 670 •Pq. Novo 
Mundo - *Drogaria Hierro Ltda. - Al. Sub.-Ten. Francisco 
Hierro, 216 •Pq. Peruche - *Drogaria Drogapax Ltda. - R. 
Waldemar Martins, 609 •Pq. Rodrigues Alves - *Droga 
Cruz de Malta Ltda. - R. Cruz de Malta, 408 •Santana - 
*Drogaria São Paulo S/A. - R. Voluntários da Pátria, 2.236 
- *Drogaria Utiyama Ltda. - R. Alfredo Pujol, 994 - *Folha 
Verde - Farm. de Manip. Ltda. - R. Conselheiro Moreira de 
Barros, 18 - *Drogaria Metrofarma Ltda. - Av. Cruzeiro do 
Sul, 3.143 •Tremembé - *Drogaria Sas Ltda. Av. Cel. Se-
zefredo Fagundes, 1.354 - *Drogaria Vizofarma Ltda. - Av. 
Cel. Sezefredo Fagundes, 2.133 - *Bio Derma Farmácia 
de Manipulação Ltda. - Pça Dona Mariquinha Sciascia, 71 
•Tucuruvi - *Silvio Nakano & Cia. Ltda. - Av. Tucuruvi, 217 

- *Palhao Kuroda & Cia. Ltda. - R. Major Dantas Cortês, 
234 *Drogasil S/A. - Av. Tucuruvi, 403 - *Drogadex Ltda. 
Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 276 •V. Brasilândia - *Dro-
garia Nova Parapuã Ltda. - R. Parapuã, 1.718 - *Droga 
Laura Ltda. - Estrada Lazaro Amâncio Barros, 1.255 •V. 
Diva - *Drogaria Fujimori Ltda. - R. Carolina Soares, 269 
•V. Ede - *Droga São José Ltda. - Av. Ede, 1.050 •V. Gui-
lherme - *Irmãos Guimarães Ltda. - Av. Otto Baumgart, 
500 - Loja 109 - *Drogaria S. José V. Guilherme Ltda. - R. 
Maria Cândida, 974 •V. Gustavo - *Bandrogas Ltda. - Av. 
Júlio Buono, 1.890 •V. Maria - *Drogaria São Paulo S/A. - 
Av. Guilherme Cotching, 880 - *Drogaria Anacris Ltda. - R. 
Curuçá, 880 •V. Medeiros - *Droga Nita Ltda. - R. Geolân-
dia, 1.302 - *N. Yoshizumi & Cia. Ltda. - Av. Nossa Senhora 
do Loreto, 798 •V. Munhoz - *Farmácia Pérola Ltda. - Av. 
Conceição, 2.141 •V. N. Cachoeirinha - *Takashi Sakamo-
to e Cia. Ltda. - Av. Parada Pinto, 01 •V. Nivi - *Drogaria 
Nagamine Ltda. - R. Baltazar de Moraes, 61 •V. Paulistano 
- *Drogalina JB Ltda. - R. Jordão Camargo de Oliveira, 36 
•V. Penteado - *Drogaria Caiape Ltda. - Av. Padre Orlando 
Garcia da Silveira, 20 •V. Sabrina - *Drogaria Vessugui 
Ltda. - Praça Angelo Conti, 218 - *Drogaria Sabrifarma 
Ltda. - Av. Marechal Argolo Ferrão, 258.

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias

Turma2ª

Centro Social Leão XIII promove a 
1ª Palestra Colóquio Estatuto do Idoso

Neste sábado 23 de feve-
reiro, das 8h30 às 12 horas, o 
Centro Social Leão XIII promo-
verá a 1ª Palestra Colóquio so-
bre o Estatuto do Idoso com o 
Doutor Marlon Lelis de Oliveira, 
Presi dente do Centro Social 
Leão XIII, advogado, psicólogo e 
Vice Presidente Comissão OAB 
Guarulhos - CCCE. 

Cronograma:
8h30 - Credenciamento 

9h - Café
9h30 - Início do colóquio
11h30 - Espaço aberto para dúvidas
12h - Encerramento 

As vagas são limitadas é 
necessário fazer inscrição an-
tecipada pelo link https://
docs.google.com/forms/d/e/ 
1FAIpQLSc0jriXtaUgD2LOx
p68RUFXwfBdLcvLyapWS -
XfrG4145G3qw/viewform até 
dia 20/02/2019. 

A palestra dá direito a cer-
tificado eletrônico enviado até 
90 dias após o evento. Can-
celamentos podem ser feitos por 
telefone até o dia 21/02/2019. O 
valor da palestra é de R$ 30, a 
ser pago em dinheiro no dia do 
evento. O evento será realiza-
do na Rua Santa Maria Goretti, 
179 - Vila Maria. Para mais in-
formações ligue: (11) 2954-4480 
/ 2954-2176 ou acesse: www. 
csleao13.org.br

Indigestão: mitos e verdades
Você provavelmente já ou-

viu dizer que entrar na piscina 
(ou no mar) logo depois de co-
mer faz mal. Mas será que isto é 
realmente verdade?

De acordo com Rogério Al ves, 
gastroenterologista da BP - A 
Be neficência Portuguesa de São 
Paulo, a resposta é sim. Segundo 
o especialista, “logo após a inges-
tão dos alimentos há um aumen-
to da concentração sanguínea na 
região do aparelho digestivo para 
facilitar a absorção dos nutrien-
tes. E quando a pessoa faz um es-
forço físico intenso logo após a 
refeição, como correr ou nadar, 
esse sangue acaba sendo distri-
buído também para os músculos 
e outras partes do corpo, poden-
do causar congestão alimentar, a 
popular indigestão”.

Para ajudar você a se preve-
nir, o médico esclarece outros mi-
tos e verdades sobre a indigestão.

Indigestão mata: Mito. Nin-
guém morre de indigestão. Os sin-
tomas mais comuns são tontura, 
mal-estar, vômito e desmaio. O 
que pode trazer risco de morte é 
a pessoa ter um desses sintomas 
durante alguns tipos específicos 
de atividade física Se o indivíduo 
desmaiar enquanto estiver nadan-
do, por exemplo, poderá se afogar 
e, consequentemente, morrer.

Tomar banho depois das re-
feições pode causar conges-
tão: Mito. Por não caracterizar 
exercício intenso, o banho não 
afeta a digestão e, portanto, 
não causa congestão alimentar.

Caminhar após a refeição 
ajuda na digestão: Verdade. 
Caminhadas curtas estimu-
lam o metabolismo, auxilian-
do no processo digestivo e con-
tribuindo para reduzir possíveis 

desconfortos estomacais como a 
barriga inchada. Além disso, ca-
minhar ajuda a gastar calorias e 
a manter a forma.

É permitido fazer atividade 
física 30 minutos depois da 
refeição: Mito. As atividades fí-
sicas intensas devem ser feitas 
somente duas horas depois das 
principais refeições (almoço ou 
jantar). Em casos de refeições 
mais leves como um lanche, por 
exemplo, esse tempo pode dimi-
nuir em uma hora. O tipo de ali-
mentação também pode inter-
ferir, já que os carboidratos são 
digeridos mais rapidamente que 
proteínas e gorduras.

É importante ressaltar que 
se os sintomas da indigestão não 
desaparecerem no período de 
uma hora, o ideal é que a pessoa 
se dirija a um pronto-socorro.

Conheça 4 maneiras de evitar pedra nos rins
O cálculo renal, conhecido po-

pularmente como pedra no rim, 
costuma causar dores muito fortes 
na região lombar. Ao se movimen-
tar para sair do rim, o cálculo blo-
queia o ureter, canal por onde passa 
a urina, e o rim fica dilatado. Mas 
existem formas simples e eficientes 
de prevenção do cálculo renal.

João Egídio Romão Junior, 
chefe de equipe de Nefrologia da 
BP - A Beneficência Portuguesa 
de São Paulo, listou abaixo 4 me-
didas para evitar a formação de 
cálculo renal:

•Beber muita água para auxi-
liar na filtragem do sangue nos 

rins e eliminar os resíduos tóxicos 
que podem formar as pedras;
•Reduzir o consumo de sódio, prin-
cipal ingrediente do sal de cozinha, 
para não aumentar a quantidade de 
cálcio na urina;
•Ingerir menos proteína animal para 
evitar o aumento de ácido úrico, que 
também contribui para a formação de 
pedras nos rins;
•Evitar o consumo excessivo de ali-
mentos ricos em oxalato, um tipo de 
sal encontrado em espinafre, chocola-
te, batata doce, nozes e beterraba, en-
tre outros.

Dessa forma você evita o calculo 
renal e tem uma saúde melhor.

Foto: Divulgação

Melhore hábitos e evite pedra nos rins

NOVA HISTÓRIA DO 
CINE MA BRASILEIRO II 
de Fer não Pessoa Ramos e 
Sheila Schvarz man (Ed. Sesc), 
Este segundo volume de Nova 
História Do Cinema Brasileiro 
abrange o cinema nacional 
do pós-guerra até a contem-
poraneidade, discorrendo so-
bre o Cinema Novo, o Cinema 
Marginal, a Embrafilme, a por-
nochanchada, a crise e a reto-
mada da produção cinemato-
gráfica brasileira a partir do 
final dos anos 1980 até mea-
dos da década de 1990, finali-
zando com um panorama sobre 
o cinema experimental, o docu-
mentário e as ficções cinemato-
gráficas contemporâneas até o 
ano de 2016.

Colégio alerta sobre tempo 
máximo de uso de telas por 

crianças e adolescentes
A tecnologia é uma grande 

aliada para o cumprimento das 
tarefas do dia a dia e uma par-
ceira dos educadores como fer-
ramenta que contribui para o 
processo de ensino-aprendiza-
gem. No entanto, tudo na vida 
em excesso pode ser prejudi-
cial à saúde. Estudos mostram 
que o uso descontrolado, preco-
ce e não supervisionado de dis-
positivos eletrônicos têm causa-
do prejuízos de ordem cognitiva, 
psíquica e física nos jovens.

Os principais problemas ob-
servados foram deficiências vi-
suais, auditivas e posturais, dis-
túrbios do sono, alterações do 
humor, isolamento, agressivi-
dade, depressão, redução da ca-
pacidade cognitiva e produtiva, 
déficit de atenção, problemas de 
linguagem e transtornos ligados 
ao sedentarismo como obesida-
de, dentre outros.

A Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SPB) defende que 
duas horas por dia é o tempo 
máximo de uso de telas digitais 
recomendado para crianças e 
adolescentes.

Isso porque o uso excessivo 
de tecnologia pode provocar au-
mento da ansiedade, dificuldade 
de estabelecer relações interpes-
soais, estimular a sexualidade 
precoce, comportamento violen-
to, causar transtornos do sono e 
de alimentação, além de provo-
car baixo rendimento escolar e 
lesões por esforço repetitivo, en-
tre outros, segundo a SBP.

A orientadora pedagógica 
da Educação Infantil do Colégio 
Marista Asa Sul, de Brasília 
(DF), Maria Stella Machado, 

alerta para a recomendação. 
“Esse é um assunto muito rele-
vante e precisamos estar aten-
tos para preservar a saúde de 
nossos alunos”, afirma.

Para crianças maiores de seis 
anos e adolescentes, o tempo de 
tela não deve exceder a duas ho-
ras por dia, a não ser em caso de 
trabalhos acadêmicos, estabe-
lecendo intervalos de descanso 
e atividade física, restringindo 
o tempo de jogos online, uso de 
aplicativos e redes sociais.

Já para as crianças meno-
res de dois anos, é necessário 
que seja evitado ou até proibi-
da a exposição passiva às telas 
digitais, com acesso a conteúdo 
inapropriado de filmes e vídeos, 
principalmente, durante a hora 
das refeições ou nas que antece-
dem o sono. Vale ressaltar que 
as crianças entre dois e cinco 
anos também devem ter o tem-
po de exposição limitado para 
no máximo uma hora por dia.

Foto: Divulgação

Sociedade Brasileira de Pediatria 
recomenda duas horas por dia

O que foi notícia na semana
Na última quarta-feira (20) o governo apresen-
tou a proposta de reforma da Previdência, con-
siderada prioridade pela equipe econômica para 
tentar reequilibrar as contas públicas nos pró-
ximos anos. O texto foi entregue pessoalmen-
te pelo presidente Jair Bolsonaro no Congresso 
Nacional. O governo já havia anunciado na se-
mana passada, e a proposta prevê uma ida-
de mínima de aposentadoria de 65 anos para 
homens e de 62 para mulheres, a ser aplica-
da após 12 anos de transição. Além disso, os 
beneficiários terão de contribuir por, no mínimo, 
20 anos de contribuição no setor privado e 25 
anos no serviço público. A regra vale para os ser-
vidores civis da União e segurados urbanos do 
INSS. Os trabalhadores rurais terão idade mí-
nima de 60 anos (homens e mulheres). 
Categorias especiais, como os professo-
res, terão regras próprias.

•
Um levantamento realizado em todas as 
capitais pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) re-
vela que o recebimento de cheques fal-
sificados ou roubados (33%) e as tran-
sações feitas com cartões de créditos 
clonados (25%) foram os tipos de frau-
des mais sofridos por micro e pequenos 
empresários ao longo de 2018. No total, 
11% das micro e pequenas empresas no 

país tiveram algum prejuízo financeiro no último 
ano em virtude de golpes praticados por este-
lionatários. Compras com utilização de RG, CPF 
ou CNH de terceiros (10%), uso de documentos 
falsificados (10%) e compras realizadas median-
te cartão de débito clonado (8%) completam o 
ranking dos principais golpes. 

•
Projeto de Lei que prevê a proibição de forneci-
mento de canudos plásticos em estabelecimen-
tos comerciais da cidade de São Paulo deve ser 
sancionado pelo prefeito Bruno Covas (PSDB), o 
PL é de autoria do vereador Reginaldo Tripoli (PV) 
e estipula multa de até R$ 8 mil para quem des-
cumprir a lei. A lei se aplica a hotéis, restauran-
tes, bares, padarias, clubes noturnos e eventos 

musicais de qualquer tipo. Para substituir os ca-
nudos de plástico, canudos em papel reciclá-
vel, material comestível ou material biodegradá-
vel podem ser fornecidos. A proibição de canudos 
já foi adotada em outros lugares do país, princi-
palmente em cidades litorâneas, como Fortaleza, 
Salvador, Rio de Janeiro, Camboriú (SC), Santos 
(SP), Ilhabela (SP) e Rio Grande (RS). Os canu-
dos plásticos também já estão banidos de todo o 
estado do Rio Grande do Norte.

•
A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) consideram positiva a decisão toma-
da ontem (20/2) pela Câmara dos Deputados 
em aprovar o Projeto de Lei Complementar 

441/2017 que desburocratiza as regras 
do Cadastro Positivo. O texto agora re-
torna ao Senado e, se aprovado, segue 
para sanção presidencial. Com a alte-
ração, todos os consumidores brasilei-
ros que possuem CPF ativo e empresas 
inscritas no CNPJ passam a fazer par-
te automaticamente do cadastro, a não 
ser que peçam a exclusão de suas infor-
mações, o que é feito de forma gratui-
ta. O Cadastro Positivo é um banco de 
dados operado pela CNDL e pelo SPC 
Brasil, que reúne informações sobre o 
histórico de pagamentos realizados pe-
los consumidores.

Foto: Photo by Ashley Kirk on Unsplash


