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Editorial
O bairro Vila Guilherme comemora na próxima quinta-feira (12/9),
seus 107 anos de história. Dessa vez, porém, sem a realização do
Festival Revelando São Paulo no Parque Vila Guilherme Trote, como
vinha acontecendo desde 2010 (exceto 2015, 2016). Recentemente,
o Governo do Estado anunciou que o evento será realizado somente
no mês de novembro no Parque da Água Branca, sem perspectiva de
retornar para a Zona Norte.
A notícia desagrada grande parte dos moradores da região, uma vez
que a Zona Norte é carente de eventos culturais. Quando foi anunciada
sua realização pela primeira vez no Parque do Trote em 2010, a região
de Vila Guilherme foi inserida no calendário cultural da cidade. Após dois
anos de interrupção, o evento voltou a ser realizado no Parque do Trote
em 2017 e 2018, embora em menor proporção, mas a expectativa
pelo seu retorno sempre foi grande na região. A Zona Norte perde assim
um evento de grande riqueza cultural, além de uma forma de trazer os
grandes eventos da cidade para “o outro lado do Rio Tietê”.
Ainda assim, Vila Guilherme é um dos bairros de muitos pontos
positivos que podem e devem ser melhorados pelo poder público. A
começar pelo próprio Parque Vila Guilherme-Trote, uma das maiores
áreas verdes da cidade. Rico também em conteúdo histórico, por ter
sido a sede da Sociedade Paulista de Trote, o parque tem tudo para ser
um ponto turístico, mas precisa, ainda de maiores investimentos, tanto
em sua manutenção diária, quanto na recuperação e preservação das
antigas edificações que foram mantidas no local.
Próximo à sua pista de caminhada, é possível ver parte das antigas
arquibancadas e cocheiras, assim como próximo à entrada estão
construções visivelmente danificadas. Frequentado basicamente por
moradores da região, o Parque do Trote é um dos equipamentos públicos
que precisa e merece ter, maior investimento em sua preservação com
importante potencial para tornar-se um dos pontos turísticos da cidade.
Em Vila Guilherme, temos ainda, a Casa de Cultura inaugurada
em 2016, que veio finalmente recuperar e reinserir na região, o local
onde funcionou o primeiro grupo escolar do bairro. Com atividades
variadas e voltadas para diferentes idades, a Casa de Cultura foi uma
importante aquisição para o bairro, que passou a ter seu patrimônio
histórico recuperado e preservado.
Além disso, o bairro é endereço de importantes universidades e um dos
principais shoppings de São Paulo, além de ter uma localização privilegiada,
com fácil acesso para a Marginal Tietê. Fica ainda a forte demanda por
mais equipamentos de Saúde, incluindo o movimento para que o prédio
abandonado na Rua São Quirino possa vir a ser aproveitado com esse
objetivo. Parabéns ao bairro de Vila Guilherme e a seus moradores que
fazem parte de sua formação e de sua história. Que nos próximos anos
possamos noticiar as melhorias esperadas por sua população.
Ainda nesta edição, confira as informações sobre o plano
cicloviário da cidade, abordado em evento promovido pela Associação
Comercial de São Paulo - Distrital Norte. A programação dos desfiles
da Independência que acontecem neste sábado no Sambódromo,
assim como outras notícias e eventos da região.
Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e até nossa
próxima edição!

IBCC Oncologia está
com estoque baixo de
sangue O negativo
Doar sangue é um gesto
muito importante e que pode
ajudar a salvar muitas vidas. O
IBCC Oncologia registra um estoque de sangue do tipo O - baixo. Que tal fazer uma atitude
solidária e ajudar a aumentar
nosso banco de sangue? Em média mais de 10 mil consultas são
realizadas na Unidade Mooca,
que possui um banco de sangue
autossuficiente para seus pacientes internados.
Curiosidade: o doador Opode doar para todos os grupos sanguíneos (A+, A-, B+, B-,
AB+, AB-, O+ e O), porém, só
pode receber de O-.
Nosso Banco de Sangue funciona de segunda a sexta-feira das
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Estoque baixo de sangue O negativo

8 às 15 horas e aos sábados das 8
às 13 horas. Estamos na Avenida
Alcântara Machado, 2576 - Mooca.
Para mais informações, ligue 3474-4280.

Alteração de itinerário da linha
172R/10 Jaçanã - Metrô Belém devido
a obras na Rua Irmã Filomena
A SPTrans informa que
o itinerário da linha 172R/10
Jaçanã - Metrô Belém foi alterado devido a obras na Rua
Irmã Filomena, entre as ruas
Arnaldo Vieira de Carvalho e
Irmã Emerenciana, no bairro
do Jaçanã. A mudança teve início no último domingo, 31 de
agosto.
172R/10 Jaçanã - Metrô Belém

Ida: Praça Dr. João Batista
Vasques, Avenida Guapira,
Ave
nida Luís Stamatis, Ave
nida Mendes da Rocha, prosseguindo normal.
Volta: normal até Avenida
Mendes da Rocha, Avenida
Luís Stamatis, Rua Cruzilia,
Praça Dr. João Batista Vasques.
Para informações sobre itinerários, ligue 156.

EXPEDIENTE

Empresa Jornalística Zona Norte Ltda
Certificado de registro de marca: 006381073

Fundador: Ary Silva • 03/02/1963
Diretor responsável: Osmar Fazzio • Jornalista responsável: Camila Alvarenga - MTB 27.335
Administração, Redação e Publicidade:
Rua Alfredo Pujol, 207

2977-6544 / 2950-7919

www.gazetazn.com.br

comercial: gazetazn@gazetazn.com.br

redação: pautazn@terra.com.br

O MAIS EFICIENTE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO EM TODA A REGIÃO
NORTE DA CAPITAL. DISTRIBUÍDO E LIDO EM 88 BAIRROS DA
ZONA NORTE, PARA UM PÚBLICO DE 500.000 LEITORES

IMPRESSÃO

Tel: (11) 3856-2401

O que foi notícia na semana
O presidente Bolsonaro e o Ministério da Educação
anunciaram o corte de metade do orçamento destinado a Capes. O órgão é responsável por manter
a maior parte das bolsas de mestrado e doutorado
no País. Com a redução, a Capes terá à disposição
apenas R$ 2,2 bilhões (R$ 2,1 bilhões a menos
que os 4,3 bilhões garantidos neste ano). O corte
deve atingir quase 200 mil bolsistas de pós-graduação e professores de escolas públicas.
•
Na última terça-feira (3), os usuários da CPTM e
Metrô de São Paulo começaram a testar o novo
sistema de pagamento de tarifa usando o QR
Code, gerado por um aplicativo em sete estações:
Autódromo (Linha 9-Esmeralda), Tamanduateí
(Linha 10-Turquesa), Dom Bosco (Linha 11-Coral)
e Aeroporto-Guarulhos (Linha 13-Jade). No Metrô,
o teste estará disponível nas estações: São Judas
(Linha 1-Azul), Paraíso (linha 1-Azul e 2-Verde) e
Pedro II (Linha 3-Vermelha). O piloto ficará disponível por 45 dias nas estações. Uma das formas para
testar o novo sistema é pelo aplicativo ‘VouD’, que
está disponível para Android e iOS. Os passageiros
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podem comprar créditos pelo aplicativo e validar a
entrada nas catracas em uma das sete estações
que participam do projeto-piloto. A compra do bilhete digital pode ser feita com o cartão de crédito.
Em 2016 um projeto parecido foi testado na estação Tamanduateí da Linha 10-Turquesa.
•

Na última terça-feira (3), o governador João
Doria (PSDB) mandou recolher as apostilas
oficiais de Ciências distribuídas a alunos do 8º
ano do Ensino Fundamental da rede estadual de
São Paulo, alunos de 13 e 14 anos. A apostila
explica os conceitos de sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. Também traz
orientações sobre gravidez e doenças sexualmente transmissíveis.
•
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) reduz verba em 34% para combater incêndios em 2020,
o orçamento do governo federal para 2020 prevê
uma queda de cerca 10% na provisão de recursos na comparação com a proposta apresentada
em 2018, para o orçamento deste ano. Serão R$
561 milhões ante R$ 625 milhões autorizados
anteriormente. Em meio à crise deflagrada pelas
queimadas na Amazônia, o corte nos gastos direcionados à prevenção e ao controle de incêndios
florestais fez os valores caírem de R$ 45,5 milhões para R$ 29,6 milhões - uma baixa de 34%
nos recursos previstos de um ano a outro.

Campanha sobre Saúde
Zona Norte é a região com mais
casos de Sarampo em toda Capital
Cardiovascular cria
heartmojis para estimular a
mudança de comportamento
Foto: Divulgação

Um
coração
não deveria sofrer nem por amor,
muito menos por
doenças
cardíacas: este é o mote
da edição 2019 da
campanha
Siga
seu Coração, criada pela agência 4
Barra 12 para o
Instituto Lado a
Lado pela Vida,
(LAL). O objetivo
da campanha, que
será intensificada
em setembro, mês
destinado aos alertas para a saúde
do coração, é promover de forma
leve e divertida a
conscientização e o
envolvimento das
pessoas na mudança de comportamento necessária
para prevenir doenças
cardíacas,
que representam
43% dos óbitos no
planeta, sendo a
primeira causa de
morte no Brasil e
no mundo.
Em sua 5ª edição, a campanha
Siga seu Coração
deste ano prevê Em sua 5ª edição, a Campanha Siga seu Coração
do Instituto Lado a Lado pela Vida aposta na
uma série de peemoção e linguagem digital
ças de comunicação, como: posters,
exercita com frequência e se alianúncios, mobiliários urbanos, mídia digital de menta saudavelmente.
Uma pesquisa realizada em
edifícios, web, YouTube, Rádio
Merchandinsing e Rádio Spot, julho deste ano pelo LAL e a
mostrando o cenário das doen- Revista Saúde, apontou lacuças cardiovasculares, com dados nas de conhecimento e comrelevantes que coloquem o as- portamento alarmantes dos hosunto em pauta. “Nossa propos- mens, relacionados à saúde do
ta é comunicar mensagens sé- coração. Dos 2.405 entrevistarias, com leveza e até uma dose dos, mais da metade não se sende bom humor, sem perder o po- te plenamente bem do ponto de
der da informação e da influên- vista cardiovascular e assumem
cia positiva”, explica Ricardo sofrer de hipertensão, colesterol
Furriel, diretor de criação da 4 alto e excesso de peso.
A pesquisa identificou tamBarra 12.
Para isso, a agência criou os bém uma nítida dificuldade dos
heartmojis, ideogramas persona- entrevistados em fazer a translizados em formato de coração, posição do conhecimento sobre
que estarão presentes em todas os hábitos saudáveis para a roas peças. “Eles foram idealiza- tina. Isso é significativo em redos para representar de forma lação à atividade física (apenas
lúdica, como as pessoas tomam 35% se exercitam pelo menos
atitudes que impactam direta- três vezes por semana), alimenmente o coração, sejam elas boas tação balanceada (quase 80%
ou ruins”, revela Furriel. Há o relatam se exceder em açúcar,
heartmoji sedentário, o fuman- gordura, sal ou industrializate e o que abusa do álcool; em dos), gerenciamento do estresse
contrapartida, há aquele que se e controle do peso.

O encerramento da campanha de vacinação contra o
Sarampo foi no sábado (31).
Essa campanha começou em 10
de junho na cidade e foi prorrogada duas vezes. A cobertura vacinal de crianças de 6 a 11 meses
chegou a 66,21% com 56.071 doses aplicadas. Entre os paulistanos de 15 a 29 anos a cobertura
chegou a 42,5% com 1.237.458
doses. Estas são as duas faixas
da população com maior número de casos registrados.
Durante o período da campanha, foram adotadas estratégias
como: instalação de postos volantes em locais de grande circulação de pessoas, como estações
de trens, metrô e terminais de
ônibus e, mais recentemente, em
creches, escolas e universidades.
A secretaria segue com as
ações de bloqueio quando há notificação de casos suspeitos de
Sarampo. As ações têm objetivo
de interromper a transmissão
da doença, independentemente da confirmação do diagnóstico. Os bloqueios são desencadeados na residência do paciente
com suspeita da doença, bem
como em locais frequentados
por ele, como escola ou local de
trabalho. Neste ano, já foram

realizadas mais de 9,7 mil ações
do tipo em toda a cidade.
O que é o Sarampo?

Doença viral aguda altamente
transmissível, que pode dar complicações como: otite média aguda,
pneumonia bacteriana, laringite e
laringotraqueite, doen
ças cardíacas e até matar. É transmitido por
fala, tosse ou espirro, por via aérea.
Os sintomas são: febre alta, mal
-estar, coriza, conjuntivite, tosse e
falta de apetite. Depois aparecem
manchas vermelhas na pele sendo
a maior característica da doença.
Quem precisa se vacinar?
•Bebês de 6 a menos de 12 meses;
•Pessoas de 1 a 29 anos - precisam ter duas doses;
•Pessoas de 30 a 59 anos - precisam ter uma dose, tomada depois de completarem um ano.
Restrições:
Gestantes e pacientes imunodeprimidos (pessoas com baixa imunidade, tranplantados ou
em tratamento contra o câncer)
devem avaliar se podem ou devem tomar a dose.

15º Congresso e Feira Crescer
acontece em setembro no
Expo Center Norte
A DSOP Educação Financei
ra marca presença no Congresso
e Feira Crescer que acontece nos
dias 12 e 13 de setembro, das 8h30
às 18 horas. O evento, promovido
pelo Grupo Rabbit, é totalmente
dedicado a mantenedores, diretores, coordenadores e gestores de
instituições de ensino e tem o intuito de apresentar as tendências
e novidades para o setor.
Na ocasião a DSOP participará com um estande, no qual
irá apresentar seus produtos
e serviços, como o Programa
DSOP de Educação Financeira
nas Escolas e Famílias.

VIDA
SIM

Além disso, a instituição de ensino que implementar ou readotar o Programa
da DSOP receberá um livro de
Educação Fi
nanceira, a ser entregue para os pais/responsáveis de cada aluno no ato da
matrícula escolar. Inscre
va-se:
http://crescer.rabbitmkt.com.
br/index.html?utm_campaign=
marketing_crescer_2019&utm_
medium=email&utm_source=RD+Station
O evento acontecerá no
Expo Center Norte que está localizado na Rua José Bernardo
Pinto, 333 - Vila Guilherme.

DROGAS
NÃO

A cura está
em você!

Trabalho em grupo gratuito. Venham nos visitar!
Núcleo Capela São Benedito - Rua Teodoro Henrique Maruer Jr., 22 atrás do Colégio 14 de Julho - Reuniões às quintas-feiras das 20 às 22h
Visite o site: www.aaesp.org.br • Tel: 3106-0694 - Sede Central

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

•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 - *Farmácia 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 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. Parapuã, 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.

O alcoolismo e as
drogas tem solução.

- 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. Alberto 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. Sezefredo 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

2ª

Turma

- *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 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. 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

