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Editorial
Em nossa primeira edição de 2020, destacamos o aniversário 

de Vila Maria lembrado, oficialmente nesta sexta-feira (17/1), 
porém comemorado com atrações promovidas, gratuitamente 
na Praça Santo Eduardo neste sábado. Além da festa popular, 
que reunirá atrações culturais, homenagens e a Escola de Samba 
Unidos de Vila Maria, a subprefeitura local acenou algumas 
medidas que vêm sendo pleiteadas pela população local como 
o recapeamento de ruas. Entre elas, é aguardada há tempos o 
recapeamento da Avenida Araritaguaba, via de grande extensão e 
muito importante para o trânsito local. 

Embora o problema principal não seja um grande número 
de buracos, mas a excessiva ondulação da pista decorrente dos 
serviços de tapa-buracos e sua intensa utilização. Daí a importância 
de uma ação de recapeamento que precisa ser estendida aos 
bairros, além das áreas centrais. 

Outra demanda, recentemente muito comentada é a 
necessidade de combater o aparecimento de escorpiões nas 
residências. Vila Maria não está entre os bairros com maior 
número de casos, porém assim como outras regiões da cidade, 
esse é um problema que se intensifica nessa época do ano e 
precisa, além das ações dos órgãos responsáveis, muita atenção 
da população para evitar pontos de acúmulo de entulho, sujeito 
a  proliferação de insetos como baratas, que acabam  servindo de 
atrativo para os escorpiões.

Ainda nesta edição, trazemos a notícia divulgada nos últimos 
dias de que o DAEE assumiu a gestão dos equipamentos de 
bombeamento localizado nas pontes: Bandeiras, Casa Verde e 
Anhanguera até então administrados pela Prefeitura. Com isso, 
espera-se uma otimização dos trabalhos de controle das cheias 
em toda a extensão da Marginal e melhorar a prevenção dos 
alagamentos. 

Outro destaque: os trabalhos de revitalização realizados no 
último mês em trecho do canteiro central da Avenida  Braz Leme. 
Muito utilizada para caminhadas e prática de exercícios, a Avenida  
Braz Leme é também muito vigiada pela população quanto sua 
manutenção. De acordo com usuários, o local também poderia 
ter mais mobiliários urbanos e melhor manutenção dos que já 
existem, para maior aproveitamento da área. 

Confira ainda nesta edição a programação dos blocos de 
Carnaval na Zona Norte, assim como a programação cultural da 
região que pode ser aproveitada ainda nessas férias. Uma ótima 
leitura a todos, excelente final de semana. Que 2020 nos traga 
muita paz, saúde e realizações! Até nossa próxima edição!
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•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 - *Dro-
ga Sérgio Ltda. - R. Joaquim Afonso de Souza, 871 
•Freguesia do Ó - *Drogasil S/A. - Av. Santa Mari-
na, 2.569 - *Drogaria Rizato Ltda. - Av. Itaberaba, 
953 - *J.K.I. Drogaria Ltda. - R. Dr. Márcio Munhoz, 
135 •Imirim - *Y. Silahigue & Cia. Ltda. - Av. Imi-
rim, 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 - *Dro-
ga Orto Ltda. - Av. Luís Stamatis, 574 - *Drogaria 
Bruneto Ltda. - Av. Luís Stamatis, 1.261 - *Droga 
Benjamin Ltda. - Av. Luís Stamatis, 781 - *Coml. Far-
macêutica Florestal Ltda. - Av. Guapira, 1.074 •Jd. 
Brasil - *Drogaria e Perfumaria Unix Ltda. - Av. Te-
nente 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 Pau-
lo S/A. - Av. Luís Dumont Villares, 1.080 •Jd. Tre-
membé - *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 Er-
vas Medic. Alemanha Ltda. - R. Cons. M. de Barros, 
3.828 - *Drogaria Ultramarino Ltda. - Av. Ultramari-
no, 318 - Lj. 02 - *Droga Viviani Ltda. - R. Frauen-
feld, 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. Vo-
luntários 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. Mo-
reira de Barros, 1.386 •Tremembé - *Drogasil S/A. 
- Av. Maria Amália L. Azevedo, 1.027/33 •Tucuruvi 
- *Comercial Prado de Medicamentos Ltda. - Av. Ma-
zzei, 292 *Drogaria São Carlos da Guapira Ltda. - Av. 
Guapira, 2.284 •V. Bancária - *Drogaria Bancária 

Ltda. - Av. Itaberaba, 2.632 •V. Brasilândia - *Dro-
garia 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. Con-
ceição 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. Guilher me Cotching, 
1.994 - *Drogaria Parafarma Ltda. - Av. Guilherme 
Cotching, 1.228 - *Drogaria Farma Center Ltda. - R. 
Mere Amedea, 896 - *Drogaria N. Sra. Fátima V. Ma-
ria 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 - *Droga-
ria 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
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Mês da Saúde Mental destaca atenção à depressão pós-parto
Janeiro Branco é o mês da 

Saúde Mental, e não se pode dei-
xar de falar na depressão, ques-
tão que afeta pessoas no mundo 
inteiro. “Uma de suas vertentes 
é a depressão pós-parto que, na 
verdade, inicia-se, em geral, du-
rante a gestação. Ela pode ser 
originada por uma tendência à 
depressão, já instalada na pessoa 
- e falo pessoa porque a depres-
são pós-parto atinge, tanto a mãe 
quanto o pai do bebê. Ou por al-
gum fator emocional, como um 
trauma ocorrido na gestação”, 
comenta a dra. Mariana Rosario, 
ginecologista, obstetra e masto-
logista, membro do corpo clínico 
do Hospital Albert Einstein.

Segundo ela, cientificamen-
te falando, a depressão pós-par-
to é um quadro depressivo que 
se apresenta na mulher ime-
diatamente após o parto ou até 
um ano depois deste momento. 
Os sintomas são caracterizados 
como tristeza, apatia, desalento e 
pode ou não ocorrer a rejeição ao 
bebê. As causas fisiológicas mais 
comuns do quadro depressivo 

pós-parto são as alterações hor-
monais bruscas que ocorrem com 
a mulher. Mas, existem casos que 
são apenas emocionais, princi-
palmente nas pacientes que já 
apresentaram alguma depres-
são, antes ou durante a gravi-
dez ou naquelas que, por fatores 

diversos, como idade (muito no-
vas ou mais velhas), condição 
sócio-econômica-cultural. 

Ela explica que a depressão 
pós-parto pode ter, como uma 
das principais características, 
a rejeição ao bebê, mas, pode se 
apresentar em níveis diferentes. 

Entre 10% e 15% das mulheres 
passam pela depressão pós-par-
to. A duração do quadro depen-
de muito da resposta da pa-
ciente à medicação. “Algumas 
melhoram imediatamente, mas, 
em casos graves, exige-se até 
mesmo a internação. O trata-
mento é feito com medicação e 
terapia”, ensina.

Mariana Rosário entende 
que o apoio familiar é funda-
mental nos casos depressivos no 
puerpério. “É preciso entender 
que a mulher não escolheu es-
tar nesta situação. Ela precisa 
de carinho e compreensão para 
superar o momento - e julga-
mentos só pioram a depressão”, 
diz a médica.

Dra. Mariana alerta para o 
fato de que existem homens com 
depressão pós-parto e que, para 
eles, o problema é ainda pior. 
“Os homens dificilmente procu-
ram ajuda e não conseguem en-
tender, de imediato, que estão 
com depressão pós-parto. Por 
isso, é imprescindível que rece-
bam ajuda familiar”.

Foto: John Looy on Unsplash

O mal, que afeta entre 10% e 15% das mulheres, pode iniciar-se 
durante a gestação, no puerpério ou em até um ano depois do parto 

e tem níveis diversos de complexidade

Janeiro Branco

Cuidado com a pele das crianças deve ser constante durante as férias de verão
Verão e férias escolares, a 

combinação é perfeita para ati-
vidades e brincadeiras ao ar li-
vre, seja na praia, no parque, na 
piscina ou até mesmo no cam-
po.  A diversão e o tempo livre 
devem ser aproveitados, mas 
sem descuidar da proteção con-
tra os raios ultravioleta, mais 
fortes e constantes nessa épo-
ca do ano. 

Evitar o Sol das 10 às 16 ho-
ras e reforçar a fotoproteção 
dos pequenos são atitudes im-
portantes para evitar queima-
duras, que de imediato trazem 
vermelhidão, ardência e dor, 
mas que, ao longo do tempo, 
também aumentam as chances 
de câncer e de envelhecimento 
da pele. 

De acordo com Rafaella 
Caruso Matos, dermatologis-
ta do Hospital Santa Catarina, 
o recomendado é utilizar pro-
tetor solar com fator no míni-
mo 30 nas crianças a partir dos 
seis meses de vida, além de rou-
pas, chapéus e sombras, que 
funcionam como barreiras físi-
cas ao sol. “A queimadura solar 

na infância está relacionada a 
uma maior chance de desenvol-
vimento de melanoma na ida-
de adulta. Para evitar queima-
duras solares é imprescindível 
o uso do protetor, que deve ser 
reaplicado a cada duas horas ou 
após sudorese intensa e mergu-
lhos”, afirma. 

No caso dos bebês, a 

exposição solar direta deve ser 
evitada. E para saber se o Sol 
está muito forte, a dermatolo-
gista dá uma dica: “avalie a sua 
própria sombra. Se a sombra 
formada pelo seu corpo no chão 
for menor que sua altura, não 
se exponha”. 

Segundo a médica, nos me-
ses mais quentes do ano, entre 

dezembro e fevereiro, aumen-
tam levemente (cerca de 10%) 
os atendimentos a crianças com 
casos relacionados à pele. “Há 
muitos episódios de alergias 
(dermatites de contato), uma 
piora dos quadros de dermatite 
atópica, ressecamento e alguns 
tipos de micoses”, conta. 

Se, mesmo assim, ainda 
houver abusos e acontecer uma 
insolação, a especialista reco-
menda hidratação via oral (con-
sumo de líquidos) e da pele, com 
cremes e loções, além do uso de 
roupas leves. “Em casos mais 
graves, com queimaduras ex-
tensas, os pais devem procu-
rar um dermatologista, pois po-
dem ser necessárias medicações 
específicas”. 

Líquidos são sempre bem-
vindos no verão, por isso não 
espere a criança pedir água. 
Sucos, chás e água de coco são 
boas opções para ter à mão du-
rante os passeios. “Hidratação 
e alimentação saudável são es-
senciais para manter um equi-
líbrio na saúde como um todo”, 
conclui.

Foto: Leo Rivas on Unsplash

Durante o verão os cuidados com a pele das crianças devem ser redobrados

O que foi notícia na semana

Na última terça-feira (14), a Prefeitura de São 
Paulo proibiu a distribuição de panfletos com 
propagandas. O Decreto nº 59.172 foi publica-
do no Diário Oficial. A Lei nº 14.517, de 16 de 
outubro de 2007, proíbe a distribuição de folhe-
tos, panfletos ou qualquer tipo de material im-
presso com mensagens publicitárias, entregues 
manualmente ou de qualquer outra forma. O in-
frator receberá multa e o material será apreen-
dido. Caso o material seja distribuído novamente 
após a primeira autuação, ele será considerado 

reincidente e receberá multa em dobro. A pre-
feitura poderá aplicar nova multa, caso o infra-
tor persista. 

•
A Prefeitura de São Paulo decidiu mudar o sis-
tema de compra e distribuição do material e re-
passar o dinheiro diretamente ao estudante. Na 
última terça-feira (14), o prefeito Bruno Covas 
(PSDB), junto com o secretário da Educação, 
Bruno Caetano, anunciou que cada aluno rece-
berá um cartão, com crédito de R$ 215, para 
a compra do seu kit de uniforme em uma loja 
credenciada. As escolas do município possuem 
660 mil estudantes matriculados e, o investi-
mento será de R$ 130 milhões.

•
Na manhã da última segunda-feira (13), o pre-
feito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), sancio-
nou um projeto de Lei Municipal (o projeto de Lei 
99/2019) que proíbe estabelecimentos comer-
ciais da cidade de fornecerem utensílios plás-
ticos aos clientes, como: copos, facas, garfos, 

pratos, mexedores de bebida e varas para ba-
lões (amarras para bexigas em festas infantis). 
Os produtos plásticos deverão ser trocados por 
similares de material biodegradável, compostá-
veis ou reutilizáveis.

•
Na última quarta-feira (15), o Prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas (PSDB), sancionou a Lei que 
obriga os cinemas da cidade de São Paulo a ofe-
recer ao menos uma sessão mensal adaptada 
a crianças e adolescentes com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) e suas famílias. Foi pu-
blicado no Diário Oficial a Lei 17.272/20 e entra 
em vigor no prazo de 90 dias, caso a Lei não seja 
cumprida, implicará em advertência, multa de 
R$ 3 a R$ 10 mil e até interdição do estabeleci-
mento. As sessões deverão ter luzes levemente 
acesas, volume de som reduzido e liberada a cir-
culação dos espectadores pelo interior da sala, 
bem como a entrada e a saída durante a exibi-
ção do filme. A Lei também prevê que não seja 
veiculada publicidade comercial.

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Resultado da prova do Enem 
será divulgado nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (17), o re-
sultado do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) será divul-
gado, as notas individuais poderão 
ser acessadas através da Página 
do Participante, no portal do Inep 
ou pelo aplicativo do Enem.

A edição de 2019, teve o me-
nor índice de abstenção de todos 
os tempos. Dos inscritos, apenas 

27,19% dos candidatos não foram 
aos locais de prova. Um número 
total de 1.385.579 de ausentes.

As inscrições através do Sis-
tema de Seleção Unificada, o 
Sisu, já começam na próxima ter-
ça-feira (21), e vão até o dia 24 de 
janeiro. O resultado da primeira 
chamada está previsto para ser 
divulgado no dia 28 de janeiro.

Foto: Divulgação

Mais de 5 milhões de candidatos prestaram as provas do Enem 
em novembro do ano passado

Enem 


