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- Imóveis

O que foi notícia na semana

Editorial
O bairro Imirim comemora nesta segunda-feira 186 anos de
história, porém a sessão solene que celebra a data está marcada
para a próximo dia 20/4 na Fábrica de Cultura de Vila Nova
Cachoeirinha. A iniciativa que se repete há anos pelo vereador
Claudinho de Souza tem o grande mérito de homenagear
pessoas e entidades relevantes para o bairro e sua região. Afinal,
o que faz as características de cada região são seus moradores,
comerciantes e todos os profissionais que fazem efetivamente o
desenvolvimento de cada bairro em suas particularidades.
No caso do Imirim, um bairro antigo onde ainda residem muitas
famílias que fazem parte do desenvolvimento local, podemos
destacar o seu desenvolvimento nas últimas décadas e sua
grande capacidade, para ainda mais crescimento. Percorrendo
a “espinha dorsal” do bairro, representada pela Avenida Imirim
desde as proximidades do Cemitério Chora Menino até a altura
de Vila Nova Cachoeirinha, podemos ver um bairro já bastante
verticalizado nas proximidades de Santana e muito potencial
construtivo em outras áreas.
A abertura da Avenida Imirim, que contou com o empenho
do vereador Ary Silva (fundador de AGZN) foi fundamental para
que o bairro evoluísse. Em vários trechos, as largas calçadas da
Avenida Imirim mostram que a necessidade de um alargamento
já era prevista desde sua formação. Atualmente, os serviços
de zeladoria e tapa-buracos são bastante demandados pelos
moradores e em algumas vias, é notável a melhora das condições
das vias nos últimos meses. Em outras, como mostramos também
nesta edição, persistem o piso danificado, muitos buracos, mato
nas calçadas e pontos viciados de lixo.
A Avenida Imirim, por exemplo, apesar de estar em condições
razoáveis, é uma das avenidas que precisa ser contemplada
por um recapeamento completo em sua extensão devido à sua
grande movimentação e importância na ligação entre bairros
desde Santana até Vila Nova Cachoeirinha. Que possamos em
breve comemorar mais essa conquista para o bairro Imirim!
Ainda nesta edição, destacamos as recentes declarações do
presidente Bolsonaro que apontam a construção de um Colégio
Militar no Campo de Marte. Embora o presidente tenha afirmado
que esse projeto já está em andamento, o Palácio do Planalto
ainda não tem detalhes a respeito e continuaremos em busca de
maiores informações.
Num fim de semana especial em que comemoramos o Dia
das Mães, trazemos as expectativas positivas do comércio para
essa data, tradicionalmente uma das mais movimentadas de
todo o ano. Independente dos números, desejamos que todas
as famílias possam celebrar o Dia das Mães com muita paz e
alegria, seja em sua companhia ou na lembrança amorosa de
seus filhos.
Essas e outras notícias regionais estão neste número de
AGZN. Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e até
nossa próxima edição!

Em 10 anos, Brasil registra
cerca de 3.000 pessoas mortas
por animais peçonhentos
Vítimas de animais peçonhentos, 2.792 pessoas morreram no Brasil entre 2007 e
2017, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da
Saúde. As regiões Nordeste e
Sudeste acumulam o maior número de casos, somando juntas
1.783 óbitos. Entre os animais
peçonhentos mais perigosos
aparecem as serpentes. Durante
o período, elas foram responsáveis por 1.271 mortes, seguidas
dos escorpiões (975 casos) e das
abelhas (348 casos).
O biólogo Giuseppe Puorto,
membro do CRBio-01 - Conse
lho Regional de Biologia - 1ª
Região (SP, MT e MS), explica que os animais peçonhentos
gostam de ambientes quentes
e úmidos e podem ser mais facilmente encontrados em matas fechadas, trilhas ou próximos a residências onde há
acúmulo de lixo. “Por isso,
manter espaços próximos à residência livre de lixo, entulhos
ou restos de materiais de construção ajudam a prevenir acidentes com animais peçonhentos”, alerta.
Caso a pessoa encontre algum animal peçonhento, o bió
logo recomenda que a pessoa se
afaste, não tente assustá-lo ou
tocá-lo, mesmo que possa parecer estar morto, e chame as autoridades de saúde local para
tomar as devidas providências.
“Se acontecer de ser atacado
pelo animal, procure por atendimento médico imediatamente”,

Foto: Divulgação

Cerca de 3.000 pessoas mortas por
animais peçonhentos

recomenda Puorto. Abaixo, o
especialista dá outras dicas do
que pode ser feito para evitar o
aparecimento dessas espécies:
•Tome cuidado para não deixar que plantas trepadeiras se
encostem às casas e que folhagens entrem pelo telhado ou
pelo forro;
•Não acampar próximo a áreas
(plantações, pastos ou morros)
onde normalmente há roedores
- principalmente serpentes;
•Móveis, cortinas, quadros,
cantos de parede e terrenos
baldios devem ser limpos com
regularidade;
•Vedar frestas e buracos em
paredes, assoalhos, forros e
rodapés;
•Utilizar telas, vedantes ou sacos de areia em portas, janelas
e ralos;
•Controlar roedores existentes
na área e combater insetos, principalmente baratas (são alimentos para escorpiões e aranhas).
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Na última quarta-feira (8) o Impostômetro da
Associação Comercial de São Paulo (ACSP) registrou, às 6h45, a marca de R$ 900 bilhões, o valor que representa o total de impostos, multas, taxas e contribuições pagos pelos brasileiros desde
o início do ano para a União, os estados e os municípios. O montante foi arrecadado nove dias antes do que em 2018 (17/05/2018).
•
Na última quarta-feira (8) o presidente Jair Bolsonaro
falou que o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1
deve voltar a ser realizado no Rio. E ainda disse que
a corrida seria realizada no Rio já em 2020, quando ainda estará em vigor o contrato de São Paulo
com a Liberty Media, grupo americano que controla a F-1. O contrato atual vence em dezembro de
2020. De acordo com as gestões do governador

João Doria e do prefeito Bruno Covas,
ambos do PSDB, desde novembro de
2018, São Paulo atua para renová-lo a
partir de 2021. O governo de São Paulo
e a Prefeitura da capital paulista divulgaram uma nota conjunta na qual dizem
que “desconhecem qualquer obstáculo
que possa inviabilizar a renovação do contrato” para
manter o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 no
Autódromo de Interlagos.
•
Na última terça-feira (7) o presidente Jair Bolsonaro
assinou o decreto que altera as normas sobre o direito ao porte de armas e munições, autorização
para transportar arma fora de casa. As categorias que
ficam autorizadas a transportar armas fora de casa
são político em exercício de mandato, advogado, oficial de justiça, caminhoneiro, colecionador ou caçador com certificado, dono de loja de arma ou escola de tiro, residente de área rural, agente de trânsito,
conselheiro tutelar, jornalista de cobertura policial,
instrutor de tiro ou armeiro, colecionador ou caçador,
agente público da área de segurança pública e entre

outros. Consta no artigo 2º do decreto 9.785/2019,
que foi publicado na última quarta-feira (8).
•
Na última quarta-feira (8) a gestão do presidente
Bolsonaro (PSL) bloqueou de forma generalizada bolsas de mestrados e doutorado oferecidas pela Capes
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior). O corte pegou as universidades e atingiu,
tanto a área de Humanas, quanto a área de Ciências.
A gestão do ministro Abraham Weintraub disse não
ser prioridade do investimento público. Não há informações da quantidade de bolsas, mas foram atingidos benefícios de cinco programas: DS (Demanda
Social), Proex (Programa de Excelência Acadêmica),
Prosuc (Programa de Suporte à Pós-Graduação
de instituições Comunitárias de Ensino Superior),
Prosup (Programa de Suporte à Pós-Graduação de
Instituições de Ensino Particulares) e PND (Programa
Nacional de Pós-Doutorado). No Instituto de
Biociência da USP, cerca de 38 bolsas foram cortadas, 17 de mestrados, 19 de doutorado e duas de
pós-doutorado. Elas custeariam estudos nas áreas
de botânica, ecologia, fisiologia, genética e zoologia.

Legião da Boa
Vontade (LBV)
Campanha 2019 de Maio Amarelo traz o
tema “No Trânsito, o Sentido é a Vida” iniciou a campanha
“Proteger a infância é
Neste ano, a sexta edição
do Maio Amarelo traz o tema
acreditar no futuro”
“No Trânsito, o Sentido é a
Maio Amarelo
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Vida”, aprovado pelo (Contran)
Conselho Nacional de Trânsito
e recomendado na Resolução nº
771, de 28 de fevereiro de 2019.
Assim como em 2018, o tema
escolhido propõe o envolvimento direto da sociedade nas ações
e uma reflexão sobre uma nova
forma de encarar a mobilidade.
Trata-se de um estímulo a todos os condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou bicicletas,
e aos pedestres e passageiros, a
optarem por um trânsito mais
seguro.
O Movimento Maio Amarelo
nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para
o alto índice de mortes e feridos
no trânsito em todo o mundo.
O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar
em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de
governos, empresas, entidades
de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias
cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar
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“No Trânsito, o Sentido é a Vida”

o conhecimento, abordando
toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais

diferentes esferas. Para saber
mais sobre Maio Amarelo, acesse: www.maioamarelo.com

Mais de 1,1 milhão de pessoas se imunizaram
contra Influenza em São Paulo
No último sábado (4), Dia D
de Vacinação contra Influenza,
foram disponibilizados 552 pontos de vacinação, incluindo as
Unidades Básicas de Saúde
(UBS), que juntos aplicaram
cerca de 205 mil doses.
Cerca de 1,1 milhão de pessoas foram imunizadas contra Influenza pela Secretaria
Municipal da Saúde entre 10
de abril e 4 de maio de 2019. A
campanha de vacinação segue
até o próximo dia 31.
As vacinas estão disponíveis na rede pública para os
grupos prioritários: crianças
de 6 meses até 6 anos incompletos, gestantes, puérperas
(mães até 45 dias após o parto), indígenas, indivíduos com
60 anos ou mais, professores e
funcionários da educação, trabalhadores da saúde, policiais
civis, militares, bombeiros e
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Dia D de Vacinação aconteceu no último sábado

membros ativos das forças armadas, funcionários do sistema prisional, pacientes de
doenças crônicas não transmissíveis ou portadoras de
condições clínicas especiais,
que aumentam a propensão

à complicações causadas pelo
vírus.
A escolha dos grupos é uma
prerrogativa do Ministério da
Saúde e segue recomendações
da Organização Mundial da
Saúde (OMS).

A Legião da Boa Vontade
(LBV) iniciou mais uma importante campanha de mobilização social em apoio à
educação brasileira: Criança
Nota 10 - Proteger a infância
é acreditar no futuro! A iniciativa visa angariar doações
e entregar 19 mil kits de material pedagógico para crianças e adolescentes atendidos
pela Instituição e por organizações parceiras nas cinco regiões brasileiras.
Os kits são compostos por
itens como mochila, cadernos, lápis, régua, canetas, estojo, dicionário entre outros.
A campanha tem como objetivos principais auxiliar os pais
que não dispõem de recursos financeiros para a compra do material escolar e motivar crianças e adolescentes
a frequentar a escola e a continuar os estudos. Para a realização da campanha, a LBV
conta com a solidariedade do
povo e de seus colaboradores,
voluntários, amigos e parceiros e o apoio imprescindível dos meios de comunicação
para a divulgação dessa ação
solidária.
As doações podem ser
feitas no site www.lbv.org
ou pelo tel. 0800 055 50 99.
Outras informações ainda podem ser obtidas acessando as
páginas oficiais da LBV no
Facebook, no Instagram e no
Youtube, por meio do endereço “LBVBrasil”.

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

•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 •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 - *Drogaria
Central Itaberaba Ltda. - R. Parapuã, 204 •Jaçanã - *Droga 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. Avenida 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. 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 Guacá 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 - *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. Bancária - *Drogaria Bancária Ltda. - Av. Itaberaba, 2.632 •V.

3ª

Turma

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 - *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.
Guilherme 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. Ribeirão 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

