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Editorial
As intensas chuvas da última segunda-feira (10), na cidade de 

São Paulo deixaram estragos por toda a parte. Prejuízos particulares, 
enchentes, riscos e transtornos que a população encontrou nas 
ruas, a cidade agora precisa se recuperar. Demandas que já 
não eram atendidas há tempos em questões de zeladoria, agora 
têm ainda mais gravidade e urgência. No comércio em geral, os 
prejuízos ainda estão sendo contabilizados e, a cada dia é feito um 
esforço para que as atividades voltem ao normal.

De qualquer forma, fica cada vez mais exposta a fragilidade da 
cidade, diante dos Fenômenos da Natureza cada vez mais intensos. 
Na Zona Norte, as obras envolvendo os córregos: Tremembé, Maria 
Paula e Paciência estão em andamento, após cerca de cinco 
décadas de promessas e discussões. Além da cidade que muda 
constantemente, há a intensificação dos fenômenos naturais e 
uma nova forma de se viver na cidade, se faz urgente. 

Nesta edição, trazemos algumas situações que aconteceram 
na Zona Norte e que exigem ações rápidas para a recuperação 
dos danos. O mais emblemático está na Avenida Cel. Sezefredo 
Fagundes, onde parte da pista cedeu e alterou completamente 
a rotina de quem mora nos bairros próximos. Devido a essa  
situação, o itinerário dos ônibus precisou ser alterado e ainda não 
há uma previsão para a recomposição da pista. 

Além dos casos mais graves onde são necessárias grandes 
intervenções, destacamos ainda alguns exemplos de buracos de 
rua que já vinham incomodando a população. Sem resolução 
ainda, muitos desses locais apresentaram piora, passando a exigir 
providências mais rápidas, como elencamos alguns exemplos 
nesta edição.

A boa notícia fica por conta do anúncio da retomada das obras 
da Linha 6-Laranja do Metrô, que ligará Brasilândia à estação São 
Joaquim. Parada desde 2016, as obras agora podem ser reiniciadas, 
dessa vez por um consórcio de empresa espanhola. Porém, ainda 
não há previsão de quando, efetivamente os trabalhos começam 
e, portanto sem uma possível data de inauguração dessa linha. 

Outra boa notícia é a programação de aniversário do Horto 
Florestal, que completou 124 anos, oficialmente na última segunda-
feira (10). As atividades comemorativas acontecem neste sábado e 
incluem: Caminhada Histórica pelo parque, apresentações musicais, 
vacinação e oferta de serviços para os trabalhadores.

Essas e outras notícias da região estão neste número de  
A Gazeta da Zona Norte. 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 - *Farmácia e Drogaria Santa Luzia Ltda. 
- Av. Água Fria, 807 •Alto V. Maria - *Drogaria Dudu 
Ltda. - Av. Alberto Byington, 2.651 *Drogamirtes 
Ltda. - Praça Cosmorama, 17 •Carandiru - *Droga-
ria Josyfar Ltda. - R. do Imperador, 09 •Casa Verde 
- *Drogaria São Paulo S/A. - R. Dr. César Castiglio-
ni Jr., 247 - *Farmácia Tamahe Ltda. - R. Joaquim 
Afonso de Souza, 816 •Freguesia do Ó - *Drogaria 
Itaberaba Ltda. - Av. Itaberaba, 658 - *Vania Turati 
Drogaria Ltda. - Av. Gen. Edgar Facó, 1.418 •Itabe-
raba - *Fastfarma Com. de Med. e Perf. Ltda. - Av. 
Itaberaba, 1.444 - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. 
Itaberaba, 1.945/ 1949 *Droga Eden Ltda. - Av. Ita-
beraba, 2.061 •Jaçanã - *Drogaria Paza Ltda. - Av. 
Francisco Rodrigues, 562 - *Jaime Fuentes Arilla & 
Cia. Ltda. - Av. Guapira, 2.006 •Jd. Brasil - *Total 
Pharmacist Assist. Drogaria Ltda. - Av. Júlio Buono, 
3.597 - *Drogaria Reunidas Ltda. - R. Basílio Alves 
Morango, 827 - *Farmadroga Ltda. - Av. Roland Gar-
ros, 1.068 - *Droga Tec Ltda. - Av. Roland Garros, 
387 •Jd. Japão - *Seiti Anagusko & Cia Ltda. - Av. 
Jardim Japão, 1.261 •Jd. Joamar - *Drogaria Gra-
damon Ltda. - Av. Antonelo de Messina, 968 •Jd. 
Maracanã - *Drogaria Maracanã Ltda. - Av. Itabera-
ba, 3.822 •Jd. Primavera - *Drogaria Life Ltda. - Av. 

Dep. Emílio Carlos, 1.742 •Jd. Tremembé - *Dro-
garia São Paulo S/A. - Av. Maria Amália Lopes de 
Azevedo, 975 •Lauzane Paulista - *Drogaria Rosa 
Cris Ltda. - Av. Adolfo Coelho, 138-A •Limão - *An-
tonio de Siqueira - Av. Prof. Celestino Bourroul, 840 
•Mandaqui - *Oliveira & Valoto Ltda. - R. Augusto 
Tolle, 791 - *Farmácia Mandaqui Ltda. - R. Matheus 
Leme, 21 - *Antares Comercial Farmacêutica Ltda. - 
Av. Zunkeller, 265 - *Droga Rosa Ltda. - R. Salvador 
Tolezano, 09 •Parada Inglesa - *Alquymia Pharma 
Ltda. - Av. General Ataliba Leonel, 2.291 •Pq. Edu 
Chaves - *Drogaria Chaves Ltda. - Av. Edu Chaves, 
863 •Pq. Novo Mundo - *Drogaria Parque Novo 
Mundo Ltda. - Av. Tte. Amaro Felicíssimo Silva, 1.311 
•Pq. Peruche - *Drogaria Cristal do Peruche Ltda. 
- R. Armando Coelho Silva, 323 - *Drogazu Ltda. - 
R. Valdemar Martins, 371-A •Santana - *Drogaria 
Farmafacil Ltda. - R. Voluntários da Pátria, 1.579 - 
*Farma Norte Drogaria e Perf. Ltda. - R. Alfredo Pujol, 
570 - *Farmácia São Gabriel Ltda. - R. Mal. Hermes 
da Fonseca, 486 - *Drogaria São Paulo S/A. - R. 
Ezequiel Freire, 424 •Tucuruvi - *Drogaria São Paulo 
S/A. - Av. Tucuruvi, 557 - *Drogaria Presidente Ltda. 
- Av. Nova Cantareira, 2.320 - *Drogaria Amiga Ltda. 
- Av. Guapira, 1.262-A •V. Aurora - *Saburo Kuroba 

- R. Irmão João Creff, 153 •V. Brasilândia - *Demac 
Produtos Farmacêuticos Ltda. - R. Parapuã, 1.782 - 
*Droga Marisa Ltda. - R. Benedito Egídio Barbosa, 
49 •V. Cachoeirinha - *Drogaria Flor do Ipê Ltda. - 
Av. Imirim, 4.132 •V. Dionísia - *Drogaria Diofarma 
Ltda. - R. Fernando Pessoa, 221 •V. Ede - *Drogaria 
Hirofarma Ltda. - Av. Júlio Buono, 467 - *Drogaria 
Farmanael Ltda. - Av. Ede, 86 •V. Guilherme - *Far-
mácia Jeodroga Ltda. - Av. Joaquina Ramalho, 226 
*Drogaria e Perf. Praça Oscar Ltda. - R. Maria Cân-
dida, 1.412 •V. Gustavo - *Drogaponto Ltda. - Av. 
Júlio Buono, 2.051 •V. Maria - *Drogaria São Carlos 
da Nice Ltda. - Av. Guilherme Cotching, 1.531/ 1.535 
- *Naides Barbosa Lima - R. Tomas Speers, 687 - 
*Drogaria E. R. Castro Ltda. - R. do Imperador, 1.629 
•V. Mazzei - *Drogairis Ltda. - R. Imbiras, 144 •V. 
Medeiros - *Drogaria Mundy Ltda. - R. Crispim Du-
arte, 653 - *Drogaria Fenix Ltda. - Av. Nossa Senhora 
do Loreto, 635 •V. Palmeiras - *Farmácia Vila Pal-
meiras Ltda. - Av. Inajar de Souza, 446 •V. Sabrina 
- *Drogaria e Perfumaria Castro Ltda. - Praça Angelo 
Conti, 198 •V. Santa Maria - *Drogaeny Ltda. - R. 
Tomas Antonio Vilani, 193.

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias
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Enchentes e chuva intensa aumentam 
risco de contrair Leptospirose 

Algumas importantes re giões 
do País estão vivendo fortes pro-
blemas de enchentes e alagamen-
tos com o aumento das chuvas. 
Este tipo de desastre aumenta o 
contato das pessoas com a água 
suja ou lama e, portanto o aumen-
to de ocorrência da Leptospirose. 
Os sinais da doença podem apare-
cer de 10 a 30 dias após a conta-
minação com sintomas, como: fe-
bre alta, dores musculares e de 
cabeça, náuseas e diarreia. 

Além do risco de letalidade, 
que pode chegar a 40% nos casos 
mais graves, a doença apresenta 
elevada incidência em determi-
nadas áreas. Segundo informa-
ções do Ministério da Saúde há 
registros de Leptospirose em todo 
o País, com a maior ocorrência 
em áreas urbanas e em ambien-
tes domiciliares, como as regiões 
Sul e Sudeste - apenas em 2019, o 
Brasil registrou 3.368 casos. 

Este cenário é agravado pela 
grande proliferação de roedores 
nas cidades, principais respon-
sáveis pela transmissão da do-
ença, por meio da urina conta-
minada pela bactéria leptospira. 
Os ratos são uma das pragas ur-
banas mais comuns e qualquer 
casa é suscetível à visita indese-
jada desses animais. 

“A população tem um impor-
tante papel no controle de roedo-
res. Já que as casas são locais pro-
pícios para que façam seus ninhos, 
as pessoas devem estar atentas 
ao encontrar ratos durante o dia. 
Como são animais de hábitos no-
turnos, então, este já é um sinal de 
que a infestação está maior do que 
deveria”, comenta a Especialista 
em Suporte Técnico da Bayer, 
Maria Fernanda Zarzuela. 

O que fazer nos casos 
de enchente? 

Para quem vive em cida-
des que têm alto volume de chu-
va nesta época do ano, deve evi-
tar o contato com água ou lama 

de enchentes - pessoas que tra-
balham na limpeza da cidade, por 
exemplo, precisam, sempre, usar 
botas e luvas de borracha (ou sa-
cos plásticos duplos amarrados 
nas mãos e nos pés) para não ter 
contato com a doença. Para a de-
sinfecção de locais e objetos que 
já entraram em contato com a 
lama contaminada, a orientação 
é diluir água sanitária  em água - 
400ml para um balde de 20 litros - 
deixando agir por 15 minutos. 

Como controlar a 
proliferação de roedores? 

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estima que haja, 
pelo menos, nove bilhões desses 
roedores no mundo. No Brasil, 
acredita-se que há cinco para 
cada habitante, ou seja, o rato 
é uma praga difícil de ser con-
trolada e a melhor forma é por 
meio da dedetização, associada às 
ações de prevenção. 

“Os ambientes devem es-
tar limpos e livres de entulhos. 
Manter o lixo armazenado em lo-
cais fechados e fora do alcance 

desses animais também é essen-
cial. Ao colocar o lixo para fora, por 
exemplo, tente fazer isso perto da 
hora do caminhão de coleta passar 
para evitar que o lixo fique muito 
tempo exposto e possa atrair ra-
tos”, completa Maria Fernanda. 

Além disso, a dedetização é 
muito importante. Esta medida 
pode ser utilizada por meio de mé-
todos mecânicos, biológicos ou quí-
micos, porém, devido a maior se-
gurança e eficácia, o método de 
desratização mais usado é o quími-
co. As iscas raticidas devem ser dis-
postas nos pontos de circulação dos 
roedores, como nos cantos de pare-
des e na entrada de tocas, onde há 
presença de fezes e roeduras. 

“O importante é realizar um 
controle químico que favoreça a 
ingestão do raticida pelo roedor: 
a definição estratégica da distri-
buição das iscas e o uso de formu-
lações que não causem descon-
fiança à praga e que sejam de alta 
palatabilidade”, finaliza Maria 
Fernanda. Mais dicas e infor-
mações sobre o controle de pra-
gas urbanas, acesse: http://www.
bayer.com.br.

Foto: Divulgação

Nas próximas semanas é importante se prevenir contra a Leptospirose 

Pediatra explica como o Sarampo começa 
e como identificar a doença nas crianças

O Sarampo é uma doen-
ça viral aguda, caracterizada 
por febre, tosse, coriza e con-
juntivite seguidas, após três a 
cinco dias de exantema cutâ-
neo (lesão na pele) que se ini-
cia na cabeça e se estende para 
os pés.

Segundo a pediatra Loretta 
Campo, a lesão na pele começa 
atrás das orelhas e, na linha do 
cabelo, e em seguida, se espalha 
para o resto do corpo, braços e 

pernas, de distribuição centrí-
peta, que não poupa região da 
planta dos pés e mãos. 

“A temperatura diminui 
três a quatro dias após o sur-
gimento da lesão na pele, sen-
do que esta desaparece após 
5 a 6 dias do seu surgimento. 
Um a dois dias antes do apare-
cimento da lesão na pele, pode-
se ter a presença das manchas 
de Koplik (pequenas manchas 
esbranquiçadas internamente 

nas bochechas, mais comum na 
região oposta aos dentes mola-
res) ”, acrescenta a médica.

Caso a mãe suspeite de Sa-
rampo, independentemente da 
idade e da situação vacinal, é 
importante ficar alerta caso a 
criança apresente febre e exan-
tema maculopapular (área ver-
melha e plana na pele), acom-
panhados de um ou mais dos 
seguintes sintomas: tosse, co-
riza ou conjuntivite.

Governo de São Paulo criou 
site para orientar população 

sobre o Coronavírus
O Governo do Estado de São 

Paulo lançou um hotsite com 
orientações sobre o Coronavírus: 
ht tp : / / saopaulo . sp .gov.br / 
coronavirus/. A iniciativa visa 
facilitar e agilizar o acesso a 
conteúdos oficiais e atualizados 
sobre a circulação do vírus e, es-
pecialmente, as ações estaduais 
focadas na prevenção, assistên-
cia e diagnóstico de casos.

O internauta encontra nele 
as explicações sobre o que é e 
como age esse novo vírus, suas 
formas de transmissão, sinto-
mas e dicas de prevenção. Além 
disso, pode consultar a lista de 
locais com transmissão ativa e 
entender como ocorre a notifi-
cação dos casos suspeitos pelos 
serviços de saúde.

O Governo também prepa-
ra uma campanha digital por 
meio de seus perfis em redes 
sociais e suas páginas oficiais, 
com o objetivo de ampliar a cir-
culação de informações corre-
tas para a população. Vídeos 
de entrevistas com especia-
listas, infográficos e ilustra-
ções didáticas serão postados 

diariamente. O apoio dos segui-
dores no compartilhamento de 
recomendações corretas e atua-
lizadas é fundamental para aju-
dar a combater notícias falsas 
que circulam na Internet.

Canais oficiais do Governo 
do Estado de São Paulo

Hotsite Coronavírus: http:// 
saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
Portal do Governo: saopaulo.sp.
gov.br
Facebook: https://www.facebook. 
com/governosp
Twitter: https://twitter.com/
governosp 
Instagram: https://www.instagram. 
com/governosp 

Portal da Saúde: www.saude.sp.
gov.br
Facebook: https://www.facebook. 
com/spsaude/
Twitter: https://twitter.com/
spsaude_
Instagram: https://www.instagram. 
com/saude_sp/

Feira de Orgânicos 
Lar Center promove 
oficinas infantis em 

comemoração ao 
Carnaval

Dando continuidade às 
ações de entretenimento e lazer 
para toda a família, o Shopping 
Lar Center promoverá diverti-
das oficinas* para a criançada 
na Feira de Orgânicos. Em feve-
reiro, os pequenos irão se diver-
tir e explorar toda a criativida-
de ao customizar adereços para 
curtir o Carnaval: instrumentos 
mu sicais (16/2) e abadás (23/2). 
Realizadas pela PlayDate - mo-
vimento de mães em apoio à 
maternidade consciente -, as 
atividades prometem agitar as 
manhãs de domingo em família 
e deixar a garotada pronta para 
os bloquinhos infantis.

Em parceria com a AAO 
- Associação de Agricultura 
Orgânica, a Feira de Orgânicos 
Lar Center acontece todos os 
domingos, a partir das 8 ho-
ras, em uma área reservada do 
estacionamento do Shopping 
e reúne diversos produtores. 
O evento dispõe de uma bar-
raca com diversificado cardá-
pio orgânico para o café da ma-
nhã, espaços para refeição e 
convivência, uma área exclu-
siva para as crianças brinca-
rem, bicicletário, além de be-
bedouros para os pets, que 
também são muito bem-vindos 
ao empreendimento.

Vale ressaltar que durante 
todo o período do “Já Pro Lar 
Center” - tradicional temporada 
de liquidações que traz produtos 
de variadas lojas do Shopping 
com preços exclusivos e imper-
díveis -, a Feira de Orgânicos 
funciona até às 14 horas.

A Feira de Orgânicos Lar 
Center acontece todos os do-
mingos nos dias 16 e 23 de fe-
vereiro - Das 8 às 14 horas, no 
Estacionamento do Shopping 
Lar Center que está localiza-
do na Avenida Otto Baumgart, 
500 - Vila Guilherme.

Você sabia que... 
O ALCOOLISMO É UMA DOENÇA?  
NÃO DESANIME, HÁ ESPERANÇA!

Informações: Tel: 3315-9333 (24h) 
Escr. de Serv. Locais de A.A.

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 
GRUPO SANTANA

SANTANA - R. Gabriel Piza, 122 - Santana

O que foi notícia na semana

Na última quarta-feira (12), o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, afirmou que o dólar 
mais baixo permitia que as empregadas domés-
ticas fossem à Disney, nos Estados Unidos. E 
ainda disse que a alta do dólar fará “todo mundo 
conhecer o Brasil”. “Não tem negócio de câm-
bio a R$ 1,80. Vou exportar menos, substitui-
ção de importações, turismo, todo mundo indo 
para a Disneylândia. Empregada doméstica indo 
pra Disneylândia, uma festa danada. Mas es-
pera aí? Espera aí. Vai passear ali em Foz do 

Iguaçu, vai ali passear nas praias do Nordeste, 
está cheio de praia bonita. Vai para Cachoeiro 
do Itapemirim, vai conhecer onde o Roberto 
Carlos nasceu. Vai passear no Brasil, vai conhe-
cer o Brasil, que está cheio de coisa bonita para 
ver”, declarou.

•
Na última quinta-feira (13), a Caixa começou 
a pagar o abono salarial do PIS do calendário 
2019-2020 para trabalhadores de empresas pri-
vadas nascidos em março e abril. Servidores pú-
blicos com número 6 e 7 no final da inscrição 
do Pasep também têm direito ao abono, recebido 
pelo Banco do Brasil. O valor do abono salarial do 
PIS/Pasep pode chegar a um salário mínimo, que 
atualmente é de R$ 1.045, e é proporcional ao 
número de meses trabalhados em 2018. Quem 
trabalhou somente um mês em 2018, receberá 
R$ 88, e assim sucessivamente.

•
A inadimplência do consumidor avançou 1,2% 
em janeiro na comparação com dezembro, 

já descontados os efeitos sazonais, de acor-
do com dados nacionais da Boa Vista. Em re-
lação a janeiro do ano passado, o indicador su-
biu 1%. Com isto, ele acumula queda de 2% no 
acumulado 12 meses (fevereiro de 2019 até 
janeiro de 2020 frente aos 12 meses anterio-
res). Regionalmente, na análise acumulada em 
12 meses, todas as regiões registram queda: 
Centro-Oeste (-3,2%), Norte (-0,9%), Nordeste 
(-2%), Sul (-4,4%) e Sudeste (-1,2%). Na com-
paração mensal, apenas a região Sudeste apre-
sentou queda ao variar -0,3%.

•
Na última terça-feira (11), em uma cerimônia no 
Palácio do Planalto, o presidente Jair Bol sonaro 
empossou o ex-deputado federal Ro gério Marinho 
como ministro do Desen volvimento Regional. 
Ele era Ex-secretário especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Economia, Rogério 
Marinho assumiu o ministério do Desenvolvimento 
Regional na vaga de Gustavo Canuto, deslocado 
para um cargo de segundo escalão.

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Grupo Jaçanã de A. A.
Avenida Guapira, 2.055

Reuniões:

“Se você quer beber, 
o problema é seu. 

Se quiser parar de beber, 
o problema é nosso.”

Terça a Sexta 19h30
Sábado 18h30
Domingo 9h30

Portal telefônico 
de Prevenção ao 
uso de DROGAS: 
3512-1823 (ligação gratuita)


