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Dia da Cidadania com atendimento médico, orientação vocacional 
e exames gratuitos em São Paulo promovido por seguradora

Neste sábado (6), das 8 às 14 
horas, o Largo da Batata será o 
palco do Dia da Cidadania 2019, 
da SulAmérica. O espaço, situa-
do em Pinheiros, estará repleto 
de atrações voltadas para saúde, 
bem-estar e educação - além de 
aconselhamento jurídico, emis-
são de documentos, atividades 
para crianças, e contará ainda 
com palestras pautadas de acor-
do com assuntos do cotidiano. 
Com o apoio de cerca de 20 par-
ceiros, a edição desse ano espera 
atender três mil pessoas.

Das 8 às 14 horas, estarão à 
disposição da população, servi-
ços gratuitos de orientação mé-
dica, oftalmologistas para reali-
zação de exames, nutricionistas, 
clínicos gerais, orientação psi-
cológica e dentistas. Também 
haverá distribuição de preser-
vativos e orientações sobre doen-
ças sexual mente transmissíveis 

(DST). Da mesma forma, dire-
cionamento jurídico, orientação 
para idosos e público LGBTI, 
testes vocacionais para jovens, 
emissão de segunda via de docu-
mentos serão realizados no local.

Ciente do compromisso de 
oferecer acolhimento as mais di-
versas necessidades da popula-
ção carente, como parte da pro-
gramação, o Dia da Cidadania 
2019, trará palestras com o obje-
tivo de oferecer conhecimento so-
bre assuntos pontuais do cotidia-
no como: “Diabetes - uma doença 
silenciosa”, “Aposentadoria: in-
formações básicas e dúvidas”, e 
“Bullying suas formas e consequ-
ências”, e “Violência Sexual”.

Entre as parcerias, o Dia da 
Cidadania contará com o apoio do 
PoupaTempo, Insti tuto Embelleze 
- Unidade Pi nheiros, CIES Global, 
ABRATI (Associaçãode Apoio à 
Terceira Idade), Núcleo Espiral, 

Acorde, ADJ - Diabetes Brasil 
Casa Bren da Lee, Ideia Fértil, 
AASPTJ-SP (Associação dos 
Assistentes Sociais e Psicólogos do 
Tribunal de Justiça de São Paulo), 
Fa culdade de Direito Zumbi dos 
Palmares, IMBRA (Instituto 
Muda Brasil), Instituto Pro Bono, 
39º Cartório Faria Lima (Sub Vila 
Madalena). 

Destaques da programação:

•Consulta oftalmológica (via 
CIES Global);
•Testes de glicemia (via ADJ 
Diabetes Brasil);
•Aferição de pressão (profissio-
nais SulAmérica);
•Cortes de cabelo (feminino e 
masculino) e maquiagem (via 
Instituto Embelleze);
•Orientação psicológica e as-
sistência social (participação da 
AASPTJ-SP);

•Controle de natalidade e orien-
tações sobre fertilidade (Ideia 
Fertil);
•Orientação jurídica (Faculdade 
Zumbis dos Palmares / Instituto 
Pro Bono);
•Orientação vocacional (IMBRA);
•Apoio à idosos (orientação e di-
recionamento - ABRATI);
•Área infantil (com monito-
res e atividades direcionadas 
- con tratadas);
•Apoio LGBTI (Casa Brenda 
Lee e outras ongs relacionadas);
•Violência doméstica (Nucleo 
Espiral);
•Orientação sobre documenta-
ção (poupatempo);
•Cartório registros civis (39º 
Cartório Sub Vila Madalena).

O Dia da Cidadania SulAmé-
rica São Paulo acontece no Largo 
da batata, na saída do Metrô 
Faria Lima, em Pinheiros.
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Editorial
As obras de canalização do Córrego Paciência, iniciadas de fato 

em 2018, vêm sendo discutidas há décadas na região. Porém, 
sua complexidade e alto custo sempre a deixaram no plano das 
grandes obras, com poucas possibilidades de sair do papel. 
Enquanto isso, o bairro se adensou e muitas famílias constroem 
ali suas histórias.

A partir da inclusão desse projeto entre os contemplados pelo 
Plano de Aceleração do Crescimento - PAC lançado em 2013, 
passou a ter a possibilidade de viabilização com recursos do 
Governo Federal. Sua aprovação em 2015, aconteceu mediante 
diversas audiências públicas realizadas, inclusive em espaços da 
região, muitas delas acompanhadas pela equipe de AGZN.

Porém, foi somente em 2018 que seu primeiro trecho começou 
a ser de fato executado, entre o Córrego Cabuçu e a Rodovia Fernão 
Dias. Esse ano teve início uma de suas fases mais impactantes 
para a população, as notificações de desapropriações. De acordo 
com a Siurb, no momento foram  notificados os proprietários de 
83 imóveis localizados no chamado trecho 4 da obra, porém em 
todo o projeto quase 500 imóveis devem ser desapropriados.

Diante dos acontecimentos, um dos piores impactos para os 
moradores atingidos é a falta de informação e a incerteza. A maioria 
afirma não ter sido avisada sobre as audiências públicas, ficando 
dúvida se, a aprovação popular quanto ao projeto foi validada por 
uma parcela que não será impactada diretamente pelas obras.

Outro fator que também deve ser destacado por quem ouve os 
moradores, é o reconhecimento da necessidade da canalização, 
porém o questionamento se é justo serem obrigados a deixar suas 
casas para a construção de outras melhorias como avenida e 
praças, uma vez que a cidade já possui tantas praças precisando de 
equipamentos e manutenção. Soma-se a tudo isso a insegurança 
da demora no processo, numa avaliação justa de seus imóveis 
que possa garantir a aquisição de outra moradia, a incerteza de 
que o poder público não irá deixá-los a mercê.

De modo geral, observa-se que a informação é a base de 
toda a negociação e que ainda é falha com esses moradores, 
diretamente impactados pelo projeto. As desapropriações, 
necessárias em várias obras importantes, ainda precisa ser um 
processo mais justo e humanizado, para evitar que a população 
atingida venha a aumentar ainda mais as demandas sociais da 
nossa cidade.

Outro destaque desta edição, refere-se ao bairro Vila Bianca, 
uma área predominantemente residencial localizada entre Campo 
de Marte e Avenida Braz Leme. Os tradicionais eventos esportivos 
que acontecem em média uma vez por mês nesta avenida, 
provocam sua interdição parcial, porém ainda faltam alternativas 
para contemplar os moradores de Vila Bianca para se locomoverem  
de carro nesse período.

Confira essas e outras notícias locais neste número de AGZN. 
Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e até nossa 
próxima edição!

Inverno favorece doenças 
causadas por vírus e bactérias

Com o fim do outono e o iní-
cio do inverno, as chances de pes-
soas contraírem alguma doen ça 
respiratória aumentam. O tem-
po mais frio, a baixa umidade e 
a alta concentração de poluentes 
são fatores que contribuem, por 
exemplo, para o surgimento de 
doenças como o resfriado, uma 
infecção viral que afeta o siste-
ma respiratório. 

“Nessa época do ano, espe-
cialmente em ambientes fecha-
dos, que favorecem a transmis-
são de vírus e bactérias, é muito 
comum a propagação de doen-
ças contagiosas”, diz o Biólogo 
Horácio Manuel Teles, mem-
bro do CRBio-01 - Conselho Re-
gional de Biologia - 1ª Região 
(SP, MT e MS). Abaixo, o especia-
lista cita mais cinco doenças típi-
cas desse período que são causa-
das por vírus ou bactérias:

Gripe - Causada pelo vírus 
Influenza, além dos sintomas do 
resfriado, a pessoa pode ter febre 
alta e abrupta, dores no corpo e 
fadiga. Caso não seja diagnostica-
da e tratada corretamente, pode 
provocar outras complicações.
Pneumonia - Causada por bac-
térias, vírus ou fungos, pode 
ser decorrente de um resfria-
do mal curado. Os idosos são os 
mais propensos a desenvolver a 
doença.
Bronquite - A inflamação dos 
brônquios, geralmente acompa-
nha uma infecção viral respirató-
ria, que começa afetando nariz, 
garganta e seios da face, passan-
do para os pulmões.
Otite - Bastante comum em 
crianças, principalmente no ve-
rão, pode ocorrer também du-
rante o inverno. É causada por 
vírus ou bactérias que infectam a 

garganta e migram até o ouvido, 
provocando dor e febre.
Amidalite - Causada por vírus 
ou bactérias, é uma inflamação 
das amídalas que provoca dor de 
garganta, mau hálito e febre.

Foto: by Brittany Colette on Unsplash

Tempo mais frio, a baixa umidade 
contribuem para o surgimento de 

doenças como o resfriado

Saiba quais são os tipos de hepatite viral e 
entenda como a doença pode ser contraída

A hepatite viral é uma infla-
mação do fígado, que pode le-
var a uma insuficiência hepática, 
cirrose e até mesmo ao câncer. A 
enfermidade é ocasionada por al-
guns vírus, que podem ser dos 
tipos A, B, C, D e E, de acor-
do com suas respectivas cau-
sas. Os mais comuns são: HAV, 
HBV e HCV. Segundo dados do 
Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das IST, do 
HIV/Aids e das Hepatites Virais, 
milhões de pessoas no Brasil são 
portadoras do vírus B ou C, sem 
ao menos saberem disso. 

Com o objetivo de alertar a 
população para os riscos e for-
mas de prevenção da doença, 
bem como incentivar a procu-
ra por tratamento e diagnósti-
co, tem início nesta segunda-fei-
ra (1º) o Julho Amarelo.

De acordo com a infectolo-
gista Paula Tonaco, do Centro 
de Estudos e Pesquisas Dr. João 
Amorim (CEJAM), as hepati-
tes do tipo B e C são bastante 

desafiadoras em relação ao diag-
nóstico, devido a rara manifesta-
ção de sintomas no paciente. As 
infecções podem ser transmiti-
das por meio do contato com san-
gue contaminado, a exemplo do 
compartilhamento de agulhas, 
seringas e outros objetos entre 
pessoas infectadas, além da reu-
tilização ou falha de esteriliza-
ção de equipamentos médicos 
ou odontológicos, de manicures 
e reutilização de material para 
tatuagem.

A principal forma de preven-
ção da hepatite B é a vacina, cuja 
primeira dose é aplicada em re-
cém-nascidos nas primeiras 12 
horas de vida, ainda na materni-
dade. São necessárias mais três 
doses, que devem ser administra-
das depois de 2, 4 e 6 meses da 
primeira aplicação. Já a hepatite 
C não possui vacina, mas pode ser 
evitada ao não se compartilhar 
seringas, agulhas e objetos cor-
tantes, como lâminas de barbear.

“A transmissão também pode 

ocorrer pelo contato sanguíneo 
da mãe para o filho durante a 
gestação e o contato sexual entre 
parceiros sem a devida proteção. 
É fundamental fazer o uso do 
preservativo nas relações sexuais 
e que todas as gestantes realizem 
o teste para a hepatite B”, afirma 
a infectologista do CEJAM.

Com o objetivo de ampliar o 
acesso ao diagnóstico e ao tra-
tamento da hepatite C no ter-
ritório nacional, recomenda-
se teste em grupos prioritários 
- pessoas que usam ou usaram 
drogas injetáveis, que recebe-
ram transfusão de sangue ou 
hemoderivados antes do ano de 
1992 ou transplantes em qual-
quer época, crianças nascidas 
de mães que vivem com hepa-
tite C, profissionais do sexo ou 
com múltiplos parceiros. Ambas 
as hepatites virais, B e C, pos-
suem tratamento, sendo impor-
tante realizar o diagnóstico e 
acompanhamento nos centros 
especializados. 

Julho Amarelo

PS9 Casa Verde está a 
procura de novos talentos 
para o Futebol Feminino

O projeto está aberto para 
meninas/mulheres de 9 a 33 
anos, os treinamentos são 
as terças e quintas das 15 às 
17h30, no campo do Jardim São 
Bento, que fica localizado na 
Avenida Braz Leme, 1.171, e de 
segunda, quarta e sexta, das 19 
às 21 horas, Futebol de Salão 
no Centro Esportivo Casa Verde 
que está localizado na Rua 
Armando Coelho Silva, 775. 

Para saber mais sobre o 
projeto entre em contato com 
Dayane Dias (11) 98404-1458, 
Luiz Claudio (11) 95485-3601 
ou Fábio (11) 99511-3556.

Foto: Divulgação

O time campeão de 2019

O que foi notícia na semana
Desde a última segunda feira (1º) de julho, as 
tarifas de pedágio das rodovias estaduais do 
Estado de São Paulo foram reajustadas. As tari-
fas de 19 concessionárias foram reajustadas em 
4,66% - índice relativo ao IPC-A, acumulado en-
tre junho do ano passado e maio desse ano. O 
reajuste será de até R$ 0,40.

•
Na última quarta-feira (3), o novo presidente do 
Inep, Alexandre Lopes, deu uma entrevista cole-
tiva sobre o Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), e falou que o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) vai deixar de aplicar em papel a partir de 
2026. E a transição do papel para o computador 
começará ano que vem (2020) com um proje-
to-piloto com 50 mil candidatos em 15 capitais.

•

Na última terça-feira (2), a Prefeitura de São 
Paulo publicou um decreto que regulamentou a 
Lei 12.002/1996 sobre a permissão de bares 
e restaurantes colocarem mesas e cadeiras na 
calçada. A cobrança do Termo de Permissão de 
Uso (TPU) foi unificada e dependerá do valor do 

terreno e do tamanho do espaço utilizado. A taxa 
será 10% do valor do metro quadrado do terre-
no multiplicado pela metragem utilizada. A taxa 
mínima será de R$ 3.600 reais por ano. O valor 
era definido por cada subprefeitura.

•
Na última terça-feira (2), a Agência Nacional 
de Energia Elétrica aprovou o aumento das 
contas de luz da Enel São Paulo, antiga 
Eletropaulo.As tarifas de energia terão reajus-
te médio de 7,03%, acima da inflação, e co-
meçou a valer na última quinta-feira (4). Para 
as indústrias o aumento será de 8,46% e, para 
residenciais, o reajuste médio será de 6,41%. 
A revisão tarifária está prevista nos contratos 
de concessão, anualmente o mês de julho tem 
aumento das tarifas na capital e região metro-
politana de São Paulo.

Foto: Divulgação

Convenção Secovi abre inscrições para edição 2019
Estão abertas as inscrições 

para a Convenção Secovi 2019, 
um dos maiores eventos do setor 
imobiliário brasileiro. A iniciati-
va ocorre de 25 a 27 de agosto, na 
sede do Secovi-SP, na capital pau-
lista. A edição deste ano destaca 
produtos e serviços da indústria 
imobiliária que trouxeram uma 
nova lógica à atuação das empre-
sas. Entre os palestrantes confir-
mados, destacam-se:

Alexandre Allard, presidente 

do Grupo Allard, empresa res-
ponsável pelo megaempreendi-
mento Cidade Matarazzo, na re-
gião da Avenida Paulista;

Arthur Carvalho, econo-
mista-chefe do Morgan Stanley 
América Latina;

Danilo Mansano, diretor de 
Operações na Grow, empresa de 
micromobilidade dona da Grin e 
Yellow;

Diogo Castro e Silva, diretor 
da Fosun, conglomerado chinês 

de US$ 13 bilhões com investi-
mentos crescentes no Brasil;

Letícia Pozza, cientista-chefe 
de dados da Cappra Data Science, 
com cases de uso de inteligência 
de dados para fomentar negócios;

Maximiliano Carlomagno, 
sócio-fundador da Innoscience, 
Consultoria que fala sobre a 
criação de ambientes inovado-
res em empresas consolidadas;

Rafael Menin, CEO da MRV, 
uma das maiores incorporadoras 

do País, com forte atuação no 
ramo de habitação econômica;

Roberto Prado, CTO da Mi-
crosoft Brasil, com cases de so-
luções nas nuvens;

Ruy Shiozawa, presidente do 
Great Places to Work, que par-
ticipa de painel sobre o impacto 
que a diversidade dentro das em-
presas exerce sobre os negócios.

As inscrições podem ser fei-
tas pelo site: www.convencaose-
covi.com.br.

Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte

FARMÁCIAS 
DE PLANTÃO
4ª Turma

•Alto Mandaqui - *Drogaria Nova Mandaqui Ltda. - Av. do 
Guacá, 1.274 •Alto V. Maria - *Farmácia Montessori Ltda. 
- Praça Maria Montessori, 112 •Carandiru - *Farmácia 
Canteiro Ltda. - Av. Gen. Ataliba Leonel, 1.860 •Casa Verde 
- *Adegmar Morais de Oliveira - R. Marambaia, 106 - *Droga-
libra Ltda. - R. Carandaí, 64 - *Drogaria e Perf. WT Ltda. - R. 
Padre Antonio D’Angelo, 156 - *Droga Vésper Ltda. - R. Zilda, 
650 - •Freguesia do Ó - *Ana Paula dos Santos Drogaria - 
Av. Miguel Conejo, 994 - *Droga-Prolar Ltda. - Av. Itaberaba, 
2.008 •Imirim - *José Sérgio da Silva e Cia Ltda - R. Nova 
dos Portugueses, 822 - *Drogaria São Carlos do Imirim Ltda. 
- Av. Imirim, 1.298 - *Drogaria Imirim Ltda. - Av. Imirim, 2.708 
- *Drogaria Albi Ltda. - Av. Imirim, 1.155 •Jd. Brasil - *Dro-
garia Nova Jardim Ltda. - Av. Antenor Navarro, 606 - *Drogaria 
Lucilene Ltda. - Av. Roland Garros, 1.150-A - *Droga Century 
Ltda. - Av. Sanatório, 47 •Jd. Cachoeira - *Drogaria Gênesis 
Ltda. - R. Prof. Bueno dos Reis, 193 •Jd. Carombé - *Drogaria 
Rodfarma Ltda. - Av. Manuel Bolivar, 317 •Jd. Neila - *Rede 
Genéricos Com. Medicamentos Ltda. - Av. Gustavo Adolfo, 
1.143 •Jd. São Paulo - *Drogaria S. Carlos do Jardim São 
Paulo Ltda. - Av. Leôncio de Magalhães, 1.221 •Lauzane 
Paulista - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Parada Pinto, 2.258 
- *Drogaria TKM Ltda. - R. Cons. Moreira de Barros, 2.828 - 
*Drogaria e Perfumaria Fernanda Ltda. - R. Izabel Maria Garcia 
Parra, 29 - *Drogaria Conselheiro Ltda. - R. Franklin do Amaral, 
1.424 •Limão - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Prof. Celesti-
no Bourroul, 986 •Mandaqui - *Civitareale & Cia. Ltda. - Av. 
Santa Inês, 719 •Parada Inglesa - *Janciauskas & Cia. Ltda. 
- Av. Gen. Ataliba Leonel, 3.083 •Pq. Edu Chaves - *Drogaria 
do Parque Ltda. - Av. Edu Chaves, 862 - *Farmácia Santos 
Dumont Ltda. - Praça Cte. Eduardo de Oliveira, 31 •Pq. Novo 
Mundo - *Drogaria Cavalhari Ltda. - Av. José Maria Fernandes, 
67 •Santana - *Drogaria São Paulo S/A. - R. Voluntários da 
Pátria, 1.935 - *S.S. Utiyama & Cia. Ltda. - R. Aluízio de Azeve-
do, 30-A - *Drogaria Pastorinha Ltda. - R. Paulo Gonçalves, 16 
- *Drogaria Santa Filomena Ltda. - R. Dr. Zuquim, 716 - *Dro-
garia Livia Yasuda Ltda. - Av. Água Fria, 940 •Sta Terezinha - 
*Drogaria Beltrami Ltda. - Al. Afonso Schmidt, 619 •Tremem-
bé - *Farmácia Farmasol Ltda. - Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 
2.416 - *Antonio Jaime de Souza Lima - Av. Maria Amália L. 
de Azevedo, 615 •Tucuruvi - *Drogaria Central do Tucuruvi 
Ltda. - Av. Guapira, 241/243 - *Drogaria Marifarma Ltda. - Av. 
Tucuruvi, 275 •V. Brasilândia - *Drogaria Martins Ltda. - R. 
Parapuã, 2.058 •V. Carolina - *Drogaria Carolina Ltda. - Av. 
Antonio Munhoz Bonilha, 314 - *Farmácia Farmafran Ltda. - R. 
Abilio Pedro Ramos, 66 •V. Ede - *A. Estevão & Cia. Ltda. - 
Av. Ede, 503 •V. Ester - *Drogadelli Drogaria e Perf. Ltda. - R. 
Maria Curupaiti, 871 •V. Guilherme - *Farmácia Droga Candi-
da Ltda. - R. Maria Cândida, 1.137 - *Drogaria Vila Guilherme 
Ltda. - R. do Imperador, 1.041 - *Irmãos Guimarães Ltda. - 
Travessa Casalbuono, 120 - Ljs. 61,62,63,65 •V. Gustavo - 
*Drogaria São Paulo S/A. - Av. Guapira, 2.386 - *Drogaria Far-
masaude Ltda. - Av. Júlio Buono, 1.395 •V. Maria - *Drogasil 
S/A. - Av. Guilherme Cotching, 1.802 - *Drogacerefar Ltda. 
- Av. das Cerejeiras, 1.317 - *Drogaria e Perfumaria Vitas Far-
ma Ltda. - R. Canhoneiro Mearim, 732 - *Drogaria Droga-Cell 
Ltda. - Av. Conceição, 4.142 •V. Mazzei - *Farmácia Central 
de V. Mazzei Ltda. - Av. Mazzei, 1.659 - *Droga Lider Ltda. - R. 
Paulo Avelar, 942 •V. Medeiros - *Drogaria Hirosato Irmãos 
Ltda. - Av. Nossa Sra do Loreto, 1.078 •V. N. Ca choei rinha 
- *Drogaria Nova Cachoeirinha Ltda. - Av. Parada Pinto, 344 
•V. Nivi - *Drogstore Nivi Drogaria Ltda. - R. Tanque Velho, 
1.047 •V. Paiva - *Drogaria Angelina Ltda. - R. do Imperador, 
1.262 - *Drogaria Av. Conceição Ltda. - Av. Conceição, 1.871 
•V. Palmeiras - *Drogaria Village Ltda. - R. Antonio de Couros, 
34 - *Drogaria Moderna de Palmeiras Ltda. - R. Santa Angela, 
311 •V. Penteado - *Drogaria - Henri Charles Ltda. - R. Henry 
Charles Potel, 887 •V. Sabrina - *Drogaria De Bellis Ltda. - 
Av. Milton da Rocha, 294 - *Adenival Ribeiro - Av. Professor 
Castro Júnior, 222.

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias

CET altera circulação da 
Rua Lençóis na Casa Verde

A Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET) implantará mão 
única de direção na Rua Lençóis, 
no sentido da Rua Professor Castro 
Pereira para a Rua Arpui, na Casa 
Verde, Zona Norte. A alteração pas-
sa a vigorar a partir de sábado (6), 
com o objetivo de melhorar as con-
dições de segurança de pedestres e 
fluidez no trânsito local.

Alternativas

A partir da implantação do 
novo sentido de tráfego, o aces-
so à Rua Lençóis no trecho alte-
rado se dará pela Rua Professor 
Castro Pereira;

A engenharia de campo da 

CET vai acompanhar as modi-
ficações e orientar motoristas e 
usuários sobre as mudanças.

Recomendações

•Respeite a sinalização;
•Se necessitar pedir informa-
ções, proceda de forma a não com-
prometer a fluidez do trânsito; 
•Procure utilizar vias alterna-
tivas, evitando passar nas ime-
diações da interdição.

Fale com a CET - Ligue 
1188. Atende 24 horas para in-
formações de trânsito, ocorrên-
cias, reclamações, remoções e 
sugestões.


