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Editorial
O bairro Mandaqui comemora 131 anos neste domingo e, seus 

moradores têm muitos pontos positivos para ressaltar do local onde 
vivem. A começar pela sua localização, entre Santana e a Serra da 
Cantareira, o que traz de um lado as facilidades de uma região rica 
em comércio e serviços e de outro, a qualidade de vida por estar 
próximo da maior reserva natural da cidade de São Paulo.

Para quem acompanhou o bairro nas últimas duas décadas, é 
notório o seu intenso processo de verticalização, impulsionado, à 
medida que os terrenos disponíveis para construção nas áreas mais 
centrais foram se esgotando. Ainda hoje, existem áreas extensas 
indicando potencial construtivo, em geral de condomínios, com 
áreas de lazer voltadas para famílias.

Além de todos esses fatores, o bairro está próximo a importantes 
serviços públicos como o Complexo Hospitalar do Mandaqui, uma 
das principais referências em Saúde Pública da Zona Norte. Por 
outro lado, a estrutura viária do bairro não recebeu melhorias 
relevantes, formando assim pontos de congestionamentos nos 
horários de pico. Um exemplo é a Avenida do Guacá, onde muitos 
condomínios foram construídos saturando essa extensa via, que 
até os dias atuais é atendida apenas por uma linha de ônibus.

Por todas essas razões e por seu evidente aumento populacional 
dos últimos anos (cerca de 107.580 mil habitantes, numa área de 
13,10 Km², de acordo com dados da Prefeitura), o bairro precisa 
de maior atenção dos serviços de zeladoria, principalmente na 
conservação das ruas, incluindo algumas de suas vias principais 
no programa de recapeamento.

Ainda nesta edição, confira a expectativa positiva do comércio 
para o Dia das Crianças, assim como a continuidade da Campanha 
contra o Sarampo, a partir desta segunda-feira para alcançar 
as crianças ainda não imunizadas. Apesar de todo o esforço 
dos serviços de saúde para imunizar a população, a adesão às 
campanhas de vacinação tem sito muito abaixo do esperado, 
sendo necessária maior conscientização por parte de todos.

Confira essas e outras notícias regionais que 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 Albuquerque Medeiros, 
194 - *Droga Tato Ltda. - Av. Dr. Meirelles Reis, 90 •Alto de San-
tana - *Farmácia e Drogaria Cantareira Ltda. - R. Arthur Guimarães, 
278 •Alto V. Maria - *Corral Alves & Cia Ltda. - Av. Alberto Bying-
ton, 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 - *Far-
mácia e Manipulação Principal Ltda. - Av. Itaberaba, 445 - *Drogaria 
Santa Cruz Itaberaba Ltda. - Av. Itaberaba, 2.029/2.033 - *Droga-
ria 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 Ro-
cha, 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. Alberto Savoy, 
27 •Limão - *Drogaria Bolsoni do Limão Ltda. - Av. Dep. Emílio 
Carlos, 1.239 - *Organização Farmac. Drogaverde Ltda. - Av. Man-
daqui, 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. Fran-
cisco 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. Con-
selheiro 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 Manipula-
ção 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. Tucuru-
vi, 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. Ge-
olândia, 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
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Outubro Rosa é um convite à prevenção do Câncer de Mama
O Outubro Rosa é o mês da pre-

venção do Câncer de Mama, “da-
dos de 2018 mostram que a doença 
atinge 60 mil mulheres. Portanto, 
são 162 mulheres, por dia, que re-
ceberam o diagnóstico de Câncer 
de Mama no ano passado. Sendo 
que 22% dessas mulheres morre-
ram porque o diagnóstico foi tar-
dio. Mas esse número pode dimi-
nuir, afinal temos em nossas mãos 
o exame da mamografia, que pode 
ser complementado pela ultrasso-
nografia”, ensina a médica e obste-
tra, Albertina Duarte Takiuti, co-
ordenadora do Programa de Saúde 
do Adolescente da Secretaria de 
Saúde do estado de São Paulo.

Mulheres com mais de 35 
anos, com caso de Câncer de 
Mama na família, devem reali-
zar os exames periodicamente.

Os resultados da mamografia 
são medidos por um fator cha-
mado “BI-RADS”. O exame pode 
apontar o Bi-Rads 1, que signifi-
ca que o resultado está normal e 
o 5 e 6, provavelmente, são indi-
cativos de Câncer de Mama.

“Também é muito impor-
tante que a mulher faça o 

autoexame em suas mamas, uma 
vez por mês, de preferência sete 
dias após o início da menstrua-
ção. O exame deve ser realiza-
do em mulheres a partir dos 20 
anos”, ensina doutora Albertina. 

O objetivo desse exame é pro-
curar nódulos e descobrir, preco-
cemente células cancerígenas. 
Doutora Albertina explica que 
“não é preciso ter receio, pois es-
tudos comprovam que a maio-
ria dos nódulos na mama não 
são cancerígenos. Por isso, toda 
vez que se realiza o exame e se 
descobre algo incomum, deve-se 
visitar o médico. As chances de 
cura são elevadas, se o Câncer 
for descoberto precocemente”.

Como realizar o autoexame

É possível realizar o exame 
de mamas em frente ao espelho, 
em pé ou deitada.

•Em frente ao espelho:
*Posicione-se em frente ao 
espelho;
*Observe os dois seios, primei-
ramente com os braços abaixados;

*Coloque as mãos na cintura fa-
zendo força;
*Coloque-as atrás da cabeça e 
observe o tamanho, posição e 
forma do mamilo;
*Pressione levemente o mami-
lo e veja se há saída de secreção.

•Em pé durante o banho:
*Levante seu braço esquerdo e 
apoie-o sobre a cabeça;
*Com a mão direita, examine a 
mama esquerda;
*Divida o seio em faixas e as 
analise cautelosamente;
*Sinta a mama;
*Faça movimentos circulares, 
de cima para baixo;
*Repita os movimentos na ou-
tra mama.

Deitada:

*Coloque uma toalha dobrada 
sob o ombro direito para exami-
nar a mama direita;
*Sinta a mama com movimen-
tos circulares, fazendo uma leve 
pressão;
*Apalpe a metade externa da 
mama (é mais consistente);
*Depois apalpe as axilas;

*Inverta o procedimento para a 
mama esquerda.

Bi-Rads

Bi-Rads 0 = Inconclusivo, deve ser 
associado com outro exame mais 
sofisticado como a ultrassonogra-
fia ou ressonância magnética;
Bi-Rads 1 = Pode ficar tranquila;
Bi-Rads 2 = É o mais frequente, 
não apresenta risco e pode ser 
repetido após um ano;
BI-Rads 3 = Alteração provavel-
mente benigna. Necessário acom-
panhamento a cada seis meses;
BI-Rads 4 = Suspeita de ma-
lignidade. Necessita de biópsia 
para confirmação;
Subdivididos em: A (baixa sus-
peita), B (suspeita média) e C 
(alta suspeita);
BI-Rads 5 = Alta suspeita de 
malignidade. Necessita de bióp-
sia para confirmação;
BI-Rads 6 = Resultado comum 
em exames realizados durante 
o tratamento pré-operatório de 
um Câncer de Mama já diagnos-
ticado; é necessário para acom-
panhamento da paciente.

Câncer de Mama atinge 
mais de 45% das pets fêmeas

Você já ouviu falar no Ou-
tubro Rosa? É uma campanha 
de conscientização que busca a 
prevenção e o diagnóstico pre-
coce do Câncer de Mama nas 
mulheres. Pensando nos nossos 
melhores amigos, a Nutrire de-
cidiu pegar carona nessa impor-
tante iniciativa para alertar aos 
tutores sobre a doença nos pets, 
visto que esse tipo Câncer é o 
mais comum em cadelas e gatas. 

Dados sobre Câncer de 
Mama em animais assustam

Dados do Conselho Federal 
de Medicina Veterinária (CFMV) 
revelam a alta incidência da do-
ença nos animais de estimação: 
cerca de 45% das cadelas e 30% 
das felinas desenvolvem algum 
tumor, sendo que 85%, infeliz-
mente, são de caráter maligno.

“As causas do 
Câncer de Mama em 
cadelas e gatas estão 
relacionadas com o 
uso de anticoncep-
cionais, com a obe-
sidade e também 
com uma alimenta-
ção não balancea-
da. Além disso, mui-
tos animais não são 
castrados - o que au-
menta o número de 
casos, visto que a 

castração precoce, aquela que 
ocorre antes do primeiro cio 
(cerca de seis meses de idade), é 
uma forma eficiente de prevenir 
alguns tipos de câncer”, explica 
a dra. Luana Sartori, veteriná-
ria da Nutrire.

Diagnóstico tardio

Além de tudo, quase 20% dos 
tumores nas fêmeas são diagnos-
ticados muito tarde, o que preju-
dica as chances de sobrevivência. 

Sintomas e tratamento

Os sintomas do Câncer de 
Mama em cadelas e gatas va-
riam de caso para caso, mas os 
mais comuns são: dor, feridas, 
inapetência, vômitos, desânimo, 
além de nódulos e inchaço nas 
mamas.

Campanha Mamografia do Bem
disponibiliza 500 exames gratuitos 

De encontro ao princi-
pal propósito de enaltecer 
e promover a saúde femini-
na, o FEMME - Laboratório 
da Mulher realiza pelo se-
gundo ano consecutivo, a 
campanha Mamografia do 
Bem. A partir do mês de se-
tembro, até o final de 2019, 
toda mulher que realizar 
seus exames nas unidades 
Tatuapé, Moema, Osasco, 
Paraíso, Perdizes e Santana 
poderá indicar alguém para 
realizar a mamografia, gra-
tuitamente nas unidades 
participantes.

Durante a campanha, o 
FEMME estima realizar 500 exa-
mes gratuitos ao mês, ampliando 
as expectativas de diagnóstico e 
tratamento precoces e estenden-
do essa possibilidade, principal-
mente, às mulheres que desco-
nhecem a importância do exame 
ou não o realizam anualmente.

A mamografia é um dos exa-
mes mais importantes da fase 
adulta e deve ser feito regular-
mente, a partir dos 40 anos. Por 
meio de um raio-X específico, o 
procedimento não invasivo detec-
ta possíveis sinais de câncer nas 
mamas antes mesmo da formação 
completa de um nódulo. O exame 
é considerado ainda mais signifi-
cativo em mulheres que possuem 
alto teor de tecido gorduroso nas 

mamas ou que estão na fase de 
pós-menopausa.

De acordo com o Instituto 
Nacional do Câncer (INCA), o 
Câncer de Mama é o segundo 
tipo mais comum da doença en-
tre mulheres do Brasil e do mun-
do, ficando atrás apenas do cân-
cer de pele (não melanoma). E, 
por meio da mamografia e outros 
exames complementares, somen-
te no ano de 2018, foram detecta-
dos quase 60 mil novos casos.

A Mamografia do Bem 
FEMME acontece de setem-
bro a 31 de dezembro de 2019 no 
FEMME - Laboratório da Mulher 
nas unidades Full: Tatuapé, Moe-
ma, Osasco, Paraíso, Perdi zes e 
Santana - Como participar: toda mu-
lher que realizar seus exames nas 
unidades participantes poderá doar 
uma mamografia gratuitamente.

Foto: Divulgação

Laboratório incentiva a realização de 
mamografia e diagnóstico precoce

Foto: Divulgação

O tratamento vai variar também de acordo 
com a situação do animal

Prefeitura dobra recursos para 
zeladoria da cidade em 2020
O prefeito Bruno Covas 

anunciou na última terça-feira 
(1º), durante reunião mensal dos 
32 subprefeitos da capital, rea-
lizada no Mercadão Municipal, 
que os recursos para zeladoria na 
cidade em 2020, serão o dobro do 
investido este ano, passando de 
R$ 1,5 bilhão para R$ 3 bilhões, 
conforme previsto no Projeto de 
Lei Orçamentária Anual para o 
exercício 2020 (PLOA 2020), en-
tregue na Câmara Municipal, na 
última segunda-feira (30).

“O impacto deste aumento 
se refletirá, positivamente nas 
ações destinadas a toda a cida-
de, mas em especial aos bairros 
mais periféricos, disse Covas”.

Na reunião também foram 
apresentados indicativos dos re-
sultados aferidos nos trabalhos 
de zeladoria dos últimos meses, 
que apontaram para o menor 
índice da série histórica de es-
toque das solicitações não aten-
didas no SP 156. “Temos que 
comemorar esse índice, com cer-
teza reflexo do trabalho que es-
tamos fazendo ao longo dos úl-
timos meses”, ressaltou Covas.

O prefeito explicou que hoje a 
Prefeitura responde às demandas 
numa velocidade muito maior do 
que antes, fazendo mensalmente 
mais do que é solicitado pela po-
pulação. Isso faz com que o esto-
que de solicitações esteja dimi-
nuindo. Bruno Covas fez questão 
de reiterar o compromisso de sua 
gestão com a população mais ne-
cessitada, orientando os subpre-
feitos a estarem sempre presen-
tes nas ruas, acompanhando o 
dia a dia da população local e se 
reunindo com a sociedade civil 
organizada da região.

Covas finalizou dizendo que o 
trabalho em equipe é um dos maio-
res resultados desta gestão. Ações 
como o planejamento a longo e 
médio prazo, com envolvimen-
to dos munícipes, propiciam que 
as subprefeituras consigam mais 
verbas e que sejam lugares mais 
acolhedores, resultando em um 
espaço de encontro de multiplica-
dores. “Essas ações propiciam um 
maior conhecimento dos projetos 
e programas da Prefeitura e mais 
eficiência nos serviços ofertados 
aos paulistanos”.

O que foi notícia na semana
Na última segunda-feira (30) de setembro, o 
ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), atendeu ao pedido do senador 
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair 
Bolsonaro, e determinou a suspensão das investi-
gações sobre o caso Queiroz no Rio de Janeiro. No 
início de setembro, houve uma reclamação apre-
sentada ao Supremo. O senador afirma que, mes-
mo diante da decisão do presidente do tribunal, 
Dias Toffoli, as investigações sobre ele prossegui-
ram. A reclamação é um tipo de ação que con-
testa o cumprimento de decisões do Supremo.De 
acordo com a decisão de Gilmar, Flávio Bolsonaro 
pediu ao próprio MP e ao TJ a suspensão dos ca-
sos para cumprimento da decisão de Toffoli, até 
julgamento definitivo pelo Supremo.

•
Desde a última terça-feira (1°), o uso dos créditos 
acima de R$ 43 dos cartões da modalidade co-
mum do bilhete único, emitidos antes de 2014 

e dos que não 
têm identifica-
ção estão blo-
queados. A 
SPTrans infor-
ma que os car-
tões não serão 
bloqueados, 

apenas os créditos excedentes e, que para reavê
-los, os usuários do transporte público deverão ir 
ao posto da SPTrans adquirir um novo bilhete, per-
sonalizado. De acordo com a empresa, o objeti-
vo é de combater fraudes. Na parte de trás do bi-
lhete, há a especificação dos modelos do cartão. 
Entre os que devem ser trocados estão os mode-
los de cartões: Classic 1K, códigos 52 e 59; II – 
Cartão Plus 4K, código 110. É necessário preen-
cher os dados no site: http://sptrans.com.br.

•
Faltando três meses para as comemorações de 
fim de ano, os setores varejistas e de serviços já 
vêm se preparando para um dos melhores perío-
dos que promete aquecer o setor com a contrata-
ção de novos profissionais. Uma pesquisa realiza-
da em todas as regiões do País pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), es-
tima que, aproximadamente 103 mil vagas se-
rão abertas até dezembro - um aumento de 43,8 
mil postos de trabalho em relação ao previsto ano 
passado. Em meio a um cenário mais otimista, o 
levantamento aponta um leve recuo de 72% para 
69% no percentual de empresários que não têm a 
intenção de fazer contratações nesse fim de ano, 
sejam temporários, informais, efetivos ou terceiri-
zados. Por outro lado, houve um aumento de 17% 

para 23% o percentual dos que contrataram ou 
devem contratar ao menos um novo colaborador. 
A principal justificativa para os reforços do quadro 
de funcionários é atender ao aumento da deman-
da neste período do ano, com 88% das menções.

•
Dados do Indicador de Uso de Crédito, apurado 
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), revelam que 49% dos brasileiros re-
correram ao crédito em agosto, representando um 
aumento de 8 p.p na comparação com o mes-
mo período do ano passado. Em contrapartida, 
51% dos entrevistados disseram não ter utiliza-
do nenhuma modalidade no mês de referência. 
O Indicador, que busca medir o uso das principais 
modalidades de crédito pelo consumidor, atingiu 
de 32,4 pontos em agosto ante 30,8 pontos re-
gistrados em julho. A média histórica do indicador 
é de 28,3 pontos e desde março deste ano, tem 
se mantido acima dos 30 pontos. O resultado de 
agosto representa um avanço de 1,9 pontos per-
centuais frente a janeiro deste ano e de 4,5 pon-
tos percentuais desde o início da série histórica, 
em janeiro de 2017. Pela metodologia, o indica-
dor varia de zero a 100, sendo que, quanto mais 
próximo de 100, maior o uso das modalidades; 
quanto mais distante, menor o uso.

Foto: Divulgação

POR QUE NÃO DESISTO: 
FUTEBOL, DINHEIRO E 
PO LÍTICA de Juca Kfouri 
(Edi tora Disal). Quais são os be-
nefícios de uma Copa do Mundo 

no Brasil? Por que o torneio 
mais popular entre as seleções 
do planeta está com os dias con-
tatos? O que motiva o país a se 
interessar, com tanta dedica-
ção, a sediar os Jogos Olímpicos? 
Quem é capaz de dirigir um clu-
be de futebol com inteligência, 
transparência e seriedade? Juca 
Kfouri divide as respostas com 
você neste “Por Que Não Desisto 
- Futebol, Dinheiro e Política”, 
um livro que Tostão apresen-
ta como indispensável. O autor 
concilia a beleza do esporte den-
tro de seu tempo regulamentar 
com os bastidores regados a ne-
gociatas e politicagem. Essa mis-
tura contém muitos e antigos 
vícios, que permanecem atuais 
como se tivessem acontecido on-
tem. É para se deliciar com essa 
tabelinha que Juca Kfouri quer 
trocar especialmente com você, 
leitor. E, sobretudo, pensar!


