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Editorial
A esquina das avenidas Água Fria e Cantareira, onde hoje 

funciona uma agência bancária, guarda uma importante página da 
história da cidade de São Paulo. Nesse local, uma antiga edificação 
permaneceu por décadas e foi alvo de uma grande mobilização 
popular por seu tombamento. Tratava-se das ruínas da Capela de 
São Sebastião do Barro Branco, construída por volta de 1872, 
quando essa região era caminho dos tropeiros que seguiam para 
Minas Gerais.

Comprovado o seu valor histórico, a antiga Capela teve seu 
tombamento efetivado pelo Compresp, Órgão de Preservação 
do Patrimônio Histórico de São Paulo em 2003, porém sua 
estrutura havia sido demolida em 2001. Diante dessa situação, as 
fundações da antiga construção foram preservadas e incorporadas 
na arquitetura da agência bancária. Essa história foi amplamente 
divulgada e acompanhada pela A Gazeta da Zona Norte.

O assunto volta a tona, a partir de um novo trabalho realizado 
por um grupo de moradores da região que, no início do mês 
reuniram-se com o Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo 
Pedro Scherer para tratar do resgate histórico desse e de outras 
antigas capelas em diferentes pontos da Zona Norte. Trata-se de 
um trabalho primoroso e importante para o resgate e preservação 
de dados históricos até então perdidos, mas que fazem parte 
da identidade da nossa região. Continuaremos apoiando e 
acompanhando esse trabalho que deve revelar muitos traços 
interessantes desconhecidos na Zona Norte.

Ainda nesta edição, destacamos a questão da campanha 
de vacinação contra a Raiva para cães e gatos que não irá 
acontecer esse ano. De acordo com informações oficiais, o 
Ministério da Saúde não adquiriu as vacinas para a campanha, 
porém é importante ressaltar que a rotina de imunização continua 
normalmente em alguns postos de serviços municipais. Ou seja, 
a vacinação contra a Raiva continua sendo feita gratuitamente, 
portanto, é obrigação dos tutores imunizarem seus animais de 
estimação. Mesmo assim, a campanha faz falta no sentido da 
conscientização, uma vez que os casos de raiva animal voltaram 
a chamar a atenção no interior do Estado, ressaltando a sua 
extrema importância. 

Outro destaque desta edição refere-se à placa na Avenida 
Cruzeiro do Sul, pichada há pelo menos três anos. Essa já é a 
terceira publicação da AGZN a respeito, sem que a regularização 
da placa tenha sido feita, apesar de se tratar de uma avenida 
referencial para a Zona Norte. Acompanhe ainda nesta edição, 
a recente pesquisa divulgada pela Associação Brasileira das 
Administradoras de Consórcios - ABAC sobre o consórcio de imóveis 
e a expectativa do comércio para o Dia dos Pais, comemorado 
neste domingo.

Essas e outras informações regionais estão neste número de 
AGZN. Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e até nossa 
próxima edição!
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Benefícios da dança para os idosos
Desde 2012 a população bra

sileira acima de 60 anos vem 
crescendo. Hoje, o número de 
idosos no País supera a marca de 
30 milhões, segundo a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do
micílios Contínua (PNAD), di
vulgada pelo IBGE. Com o au
mento da expectativa de vida, 
também ocorre a preocupação 
em envelhecer de forma saudá
vel e, para isso, muito se deve a 
prática de atividade física. 

“É importante que o idoso 
faça exercícios ao menos duas 
vezes por semana, pois nes
sa fase da vida o corpo funcio
na de maneira diferente: o sis
tema cardiovascular tem sua 
capacidade diminuída, os mo
vimentos vão perdendo a agili
dade e precisão, as articulações 
perdem a elasticidade, os ossos 
ficam mais fracos e, com a dimi
nuição de massa muscular, au
menta o risco de lesões”, explica 
Ludmilla Marzano, especialista 
de Zumba®, que completa: “as 
aulas de Zumba Gold são uma 
adaptação da aula tradicional 
com foco nesse público e tem o 
objetivo de trabalhar o equilí
brio, amplitude de movimento e 
coordenação”.

Além de questões fisioló
gicas, a prática contribui para 
uma boa saúde emocional, pre
venindo ou auxiliando no trata
mento de depressão, que é co
mum nessa idade. Por isso, a 
dança é uma modalidade mui
to indicada para esta faixa etá
ria, porque é prazerosa. A espe
cialista conta “em uma aula de 
Zumba Gold os movimentos ori
ginais são adaptados, tendo me
nor intensidade. São liberados 
endorfina, dopamina e serotoni
na  hormônios que dão a sensa
ção de bemestar”.

Outro benefício que deve 
ser destacado é a socialização. 
Segundo Ludmilla, nas aulas 
coletivas é natural um aluno 

motivar o outro, criar laços de 
amizade e companheirismo. 
“É uma família que se encon
tra algumas vezes por semana 
para rir, descontrair, conversar 
e dançar. Além disso, é uma ati
vidade de baixo impacto e ris
co de lesão, se comparado a ou
tras atividades físicas. A Zumba 
adapta os movimentos às neces
sidades desse público alvo, fo
cando no equilíbrio, amplitu
de do movimento e coordenação 
motora. Não há contraindica
ções, mas é preciso ter liberação 
médica para a prática de qual
quer exercício físico”, completa 
Ludmilla. 

A dança substituiu 
a prótese

Verinha Maluf, 64 anos, foi 
diagnosticada há 4 anos com ar
trose no quadril. Ela, que tra
balhava como instrutora de 
Zumba, ouviu do médico que 
precisava se afastar da atividade 
e colocar uma prótese no local. 
“Fiz exatamente o contrário, 
não abandonei as aulas. Eu amo 
dançar e é isso que me mantem 
viva e feliz. Passei a dançar com 

ainda mais vontade e incluí na 
minha rotina alguns exercícios 
de musculação para fortalecer 
a região. Continuo sendo acom
panhada por um médico e fre
quentemente faço uma bateria 
de exames. Hoje, não preciso co
locar a prótese, não sinto mais 
dor, e reduzi o número de me
dicamentos que tomo”, conclui.

A dança no combate 
à depressão 

Loli Lobos, 72 anos, so
fria com depressão profunda e 
se tratava com medicamentos. 
“Mesmo com muitos remédios, 
não me sentia feliz. Já tentei o 
suicídio algumas vezes, inclusi
ve. Comecei a praticar a Zumba 
e me apaixonei, pois a sensa
ção a cada aula era maravilho
sa e nenhum remédio era ca
paz de me dar o mesmo”. Há 
três anos ela se tornou instruto
ra da modalidade e suas alunas 
também estão na terceira idade. 
“De dez remédios que eu toma
va, agora só faço o uso de um. 
Quero ajudar minhas alunas a 
terem alegria de vida como eu”, 
comemora.

Foto: Verinha Maluf

A atividade proporciona bem-estar físico e psicológico, 
para um envelhecimento saudável
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FARMÁCIAS 
DE PLANTÃO
2ª Turma

•Água Fria - *Drogaria Sullafarma Ltda. - Av. Água 
Fria, 1.114/ 1.118 - *Drogaria Jd. França Ltda. - R. 
José Albuquerque Medeiros, 194 - *Droga Tato Ltda. - 
Av. Dr. Meirelles Reis, 90 •Alto de Santana - *Farmá-
cia e Drogaria 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 Verde, 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 Por-
tugueses, 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 •Ita-
beraba - *Farmácia e Manipulação Principal Ltda. - 
Av. Itaberaba, 445 - *Drogaria Santa Cruz Itaberaba 
Ltda. - Av. Itaberaba, 2.029/2.033 - *Drogaria Castro 
Fornazari Ltda. - R. Parapuã, 710 - *Drogaria Forna-
zari Ltda. - R. Parapuã, 700 •Jd. Brasil - *Drogaria 
Marbella Ltda. - Av. Jardim Japão, 804 - *Drogaria 
Mendes Ltda. - Av. Mendes da Rocha, 547 - *Dro-
garia 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 Ma-
galhães, 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. Alberto Savoy, 27 •Limão - *Drogaria Bolsoni do 
Limão Ltda. - Av. Dep. Emílio Carlos, 1.239 - *Or-
ganização 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 Mun-
do - *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. Alfre-
do Pujol, 994 - *Folha Verde - Farm. de Manip. Ltda. 
- R. Conselheiro Moreira de Barros, 18 - *Drogaria 
Metrofarma Ltda. - Av. Cruzeiro do Sul, 3.143 •Tre-
membé - *Drogaria Sas Ltda. Av. Cel. Sezefredo Fa-
gundes, 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. Tu-
curuvi, 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 - *Drogaria 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. Guilherme - *Irmãos 
Guimarães Ltda. - Av. Otto Baumgart, 500 - Loja 109 
- *Drogaria S. José V. Guilherme Ltda. - R. Maria Cân-
dida, 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. Geolândia, 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 Sakamoto 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

Cuidado com as hepatites virais pode prevenir Câncer de fígado
Segundo dados da Organi

zação Mundial da Saúde (OMS), 
há cerca de 400 milhões de pes
soas infectadas pelos vírus das 
hepatites B e C e 1,4 milhão de 
pessoas com o vírus da hepatite 
A no mundo. No Brasil, a previ
são é de que surjam 40 mil no
vos casos em 2020, de acordo 
com informações do Ministério 
da Saúde. Se não diagnostica
da precocemente, a doença pode 
evoluir e causar ainda mais da
nos à saúde.

“Se não tratadas correta
mente, as infecções crônicas 
causadas pelas hepatites vi
rais B e C podem causar ou
tras complicações no fígado, 
aumentando o risco de desen
volvimento de câncer hepático”, 
explica Vincenzo Pugliese, on
cologista da BP  A Beneficência 
Portuguesa de São Paulo e es
pecialista em tumores do apa
relho digestivo. “Prevenção e 
acompanhamento médico peri
ódico são essenciais porque as 

hepatites crônicas geralmen
te não apresentam sintomas e, 
quando surgem, a doença pode 
se encontrar já em fase avança
da e sem possibilidade de cura”, 
complementa Vincenzo.

O diagnóstico precoce da he
patite é fundamental para evi
tar a transmissão e a progres
são da doença. As principais 
medidas para prevenção são o 
uso de preservativo nas rela
ções sexuais; a esterilização de 
instrumentos de manicure, pe
dicure, estúdios de tatuagem e 
de piercings; e o não compar
tilhamento de lâminas de bar
bear ou de depilar, agulhas e 
seringas. 

Há também as vacinas con
tra as hepatites A e B, que são 
obrigatórias e fazem parte do 
calendário nacional de vacina
ção. Infelizmente, ainda não 
existe vacina para a hepatite C, 
um dos principais fatores para o 
desenvolvimento de cirrose he
pática e de câncer de fígado.

Fragmentando 
as hepatites

As hepatites se distin
guem entre si em relação ao 

material genético dos vírus, 
formas de transmissão e ten
dência para desenvolver doen
ça crônica.

Hepatite A: o vírus é trans
mitido pela ingestão de água e 
alimentos contaminados com 
coliformes fecais. O período de 
incubação do vírus é de 15 a 45 
dias.

Hepatite B: é transmitida 
por meio de fluidos corporais, 
objetos contaminados, transfu
são sanguínea ou de hemoderi
vados, por relações sexuais sem 
uso de preservativo e de mãe 
para filho, principalmente du
rante o parto. O período de in
cubação do vírus é de 8 a 10 
semanas.

Hepatite C: é transmitida 
por via parenteral, quando há 
o contato com o sangue, e por 
meio de outros fluidos corpo
rais, objetos contaminados ou 
transfusão de sangue ou hemo
derivados. O período de incuba
ção é de 4 a 6 semanas.

Foto: Saúde Governo

Doença que atinge o fígado

Você sabe o que é rinorreia 
e como preveni-la?

O nome é desconhecido, mas 
a condição é comum no nosso na
riz, a rinorreia é um corrimen
to nasal excessivo resultado de 
alergias, infecções, inflamações, 
que pode surgir em qualquer ida
de, mas durante a infância causa 
maior incômodo, já que a crian
ça não consegue lidar com o ex
cesso de muco na cavidade nasal, 
e muitas vezes tem a respiração 
prejudicada. De acordo com a pe
diatra Denise Katz (CRM 63548
SP), a secreção pode ocorrer por 
conta de rinites ou resfriados ou 
em situações mais graves como 
gripes, sinusites e otites. Para mi
nimizar o sintoma, a pediatra se
lecionou 3 dicas simples. Confira: 

Higienize o seu nariz 
diariamente 

A higiene nasal remove o ex
cesso de muco provocado por 
Infecções Agudas das Vias Áreas 
Superiores (IVAS), rinites e si
nusites e dificulta o prolonga
mento de doenças respiratórias 
virais e bacterianas nas narinas. 
Por isso, é imprescindível limpar 
o nariz diariamente, já que a ir
rigação salina nasal alivia os sin
tomas de infeções de vias aéreas 
superiores, eliminando o excesso 
de muco, reduzindo a congestão 
e melhorando a respiração.

Realize aspirações nasais 
sempre que necessário

A aspiração nasal auxilia na 
drenagem de secreções do nariz, 

reduzindo em 74% a rinorreia 
anterior e 80% da posterior, 
mas nem sempre o processo é 
simples. A cavidade da narina 
tem uma arquitetura estreita 
e complexa, por isso, é impor
tante se certificar da qualidade 
do aspirador nasal, para que ele 
não agrida o narizinho do bebê. 
Para isso, é recomendado que o 
material seja flexível, em silico
ne e tenha ponteira nasal macia 
e de fácil manuseio. Optar por 
aparelhos que possuam válvu
la de segurança, como o da mar
ca Rinosoro, impede que o muco 
chegue até a boca dos papais. 
Para dar firmeza na sucção es
colha aspiradores que possuam 
um bocal rígido e anatômico e 
também peças desmontáveis 
para facilitar a higienização do 
aparelho, que deve ser feita em 
água corrente e, posteriormen
te, em água quente.

Invista em hábitos que 
melhorem sua imunidade 

A rinorreia é um sintoma 
causado por alergias e doen
ças respiratórias, para evitar 
que ambos os problemas se
jam desencadeados é importan
te manter a casa sempre limpa, 
as mãos higienizadas, já que são 
importantes transmissoras de 
doenças; evitar aglomerações e 
garantir uma alimentação ba
lanceada com inclusão de nu
trientes que melhorem a imu
nidade, como: vitamina A, C, E, 
B6 e zinco.

Vacinação contra o Sarampo é ampliada
A Secretaria de Estado dos 

Direitos da Pessoa com Defi
ciência, alerta a população so
bre o aumento nos casos de 
Sarampo e enfatiza o quanto é 
importante se proteger e tomar 
a vacina para a prevenção.

O públicoalvo são jovens 
e adultos com idade entre 15 e 
29 anos, faixa etária considera
da mais vulnerável a infecções, 
tendo em vista a menor procu
ra pela segunda dose da vacina.

Os primeiros sintomas do 
Sarampo são febre alta, tos
se, coriza e conjuntivite, segui
dos de manchas avermelha
das pelo corpo. Além disso, a 

transmissão do Sarampo ocor
re de forma direta e rápida, por 
meio de secreções expelidas ao 
tossir, espirrar, falar ou respirar. 
As partículas virais ficam sus
pensas no ar. Por isso, o eleva
do poder de contágio da doença.

A Secretaria de Estado da 
Saúde anunciou a ampliação 
da campanha de vacinação con
tra Sarampo para outros nove 
municípios da região, de vido 
à circulação do vírus: Ba rueri, 
Carapicuíba, Diadema, Mai ripo
rã, Mauá, San tana de Par naíba, 
Ribeirão Pires, Rio Grande da 
Serra e Taboão da Serra.

A vacinação pode ser feita em 

postos de saúde e nas estações do 
Metrô, CPTM, EMTU, ViaQuatro 
e ViaMobilidade que vão receber 
postos volantes de vacinação con
tra o Sarampo. A oferta de doses 
em pontos de transporte coletivo 
será realizada até 16 de agosto, 
data prevista para encerramento 
da campanha.

O Governador João Doria 
em parceria com o prefeito 
Bruno Covas anunciou que fará 
vacinação nas escolas estaduais 
e municipais no início da volta 
às aulas, além de intensificar o 
envio de equipes para empresas 
privadas, faculdades e condomí
nios que solicitarem o serviço.

O que foi notícia na semana
Na última quarta-feira (7), o Ministério da 
Educação bloqueou cerca de R$ 348,4 milhões 
que seriam aplicados na produção, aquisição, 
distribuição de livros e de materiais didáticos e 
pedagógicos da Educação Básica, pelo ministro 
Abraham Weintraub. O bloqueio é para aten-
der ao novo contingenciamento de R$ 1,44 bi-
lhão, anunciado pelo governo federal em ju-
lho. Até então, o governo havia divulgado que 
o Ministério da Educação deveria bloquear R$ 
348,47 milhões (24,1% do total).

•
Na última quarta-feira (7), foi publicada no sis-
tema da Justiça Federal do Paraná às 8h46, 
que a juíza Carolina Lebbos autorizou trans-
ferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, que está detido na carceragem da 
Polícia Federal (PF), em Curitiba, para um es-
tabelecimento prisional de São Paulo. Nesse 
mesmo dia (7), o Supremo Tribunal Federal 
(STF) suspendeu por 10 votos a 1, a transfe-
rência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
para o presídio de Tremembé, no interior de 
São Paulo. Ficou decidido que ele ficará preso 

na Superintendência da Polícia Federal, em 
Curitiba. O único voto contrário foi do ministro 
Marco Aurélio Mello.

•
Na última segunda-feira (5), o ministro da 
Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, anun-
ciou o novo diretor interino do Inpe - Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais. O coronel 
da Aeronáutica Darcton Policarpo Damião, 

tem graduação em Ciências 
Aeronáuticas na Academia da 
Força Aérea, mestrado em Sen-
soriamento Remoto e doutorado 
em Desenvolvimento Sus tentável, 
ele foi escolhido para substituir 
interinamente o ex-diretor Ricardo 
Galvão que foi demitido na última 
sexta-feira (2).

•
No último domingo (4), a 
Prefeitura de São Paulo disse que 
vai recorrer da decisão da Justiça 
que suspendeu as obras de revi-
talização do Vale do Anhangabaú, 
no Centro de São Paulo, na últi-

ma sexta-feira (2). A juíza Maria Fernanda de 
Toledo acatou o pedido da Associação Preserva 
São Paulo, que alegou que o projeto não foi dis-
cutido com a sociedade e que não foram feitos 
estudos de impacto ambiental e do patrimônio 
histórico do local. A prefeitura respondeu que 
foram feitas audiências públicas e que nada foi 
feito sem obedecer a legislação.

Foto: Reprodução/Facebook


