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Editorial
A retomada das obras do Trecho Norte do Rodoanel foi 

finalmente anunciada na última segunda-feira pelo Governo do 
Estado, para o segundo semestre deste ano. De acordo com 
o cronograma apresentado, o Trecho Norte deve ser entregue  
em 2022 e deve ter um custo adicional, nesse momento, de 
R$ 2 bilhões. 

Considerando a expectativa inicial dessa fase das obras, com o 
custo estimado em R$ 6,5 bilhões, o trecho Norte quando entregue 
deve atingir um custo de R$ 10 bilhões. Um prejuízo enorme que 
não deve ser esquecido, a partir da notícia da retomada das obras. 
Além do rombo aos cofres públicos, há todo um custo social pelo 
atraso no projeto. Durante todo esse tempo de paralisação, que 
começou no final de 2018, o número de ocupações irregulares 
aumentou, expressivamente ao redor da obra.

De acordo com o governo do Estado, haverá reintegração de 
posse. Todo esse processo também custará dinheiro, tempo e 
muitas expectativas frustradas por parte das pessoas literalmente 
iludidas, com a possibilidade de obter uma moradia regularizada. 
Um custo social enorme que precisa ser reparado. Esse é outro 
fato importante que não pode ser esquecido na entrega dessa 
obra, em 2022, pleno ano eleitoral. 

Obviamente, a conclusão do Rodoanel através do Trecho 
Norte, trará muitos benefícios, porém as consequências de seu 
atraso envolvendo a elevação dos custos financeiros e sociais 
precisam ser apuradas e respondidas para a sociedade, da 
mesma forma que sua inauguração não pode ser apenas utilizada 
como pano de fundo das próximas eleições para o Governo do 
Estado.

Outro destaque desta edição é o Parque da Juventude, que 
em seus 240 mil m², oferece além de uma das maiores áreas 
verdes da cidade, importantes equipamentos de Esporte, Cultura 
e Educação. Inaugurado em 2003, o parque transformou a 
paisagem local, que conviveu por 46 anos com a antiga Casa de 
Detenção.

Apesar de sua ampla estrutura, o Parque da Juventude 
ainda não é um espaço totalmente integrado à Zona Norte, 
sendo ainda muito comum encontrar moradores da região que 
não visitaram o parque sequer uma vez. Entre os fatores que 
ainda não atraem o público, estão os periódicos problemas de 
manutenção das áreas verdes, limpeza e até mesmo segurança. 
Com um parque de tamanha extensão, considera-se também a 
dificuldade maior para manter todas essas atividades em dia. O 
fato é que o Parque da Juventude trouxe muitos pontos positivos 
para a região, mas ainda é preciso melhorar a relação com a 
comunidade e aproveitar melhor seu potencial. 

Confira ainda nesta edição a recepção de empresários e 
lideranças ao novo Comandante do CPA-M3, Cel. Cassio Freitas 
de Araújo, assim como a programação cultural disponível em toda 
a região. 

Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e até nossa 
próxima edição!

Conheça os seis sinais do 
corpo quando a mulher 

está no período fértil
O período fértil é a fase do 

ciclo menstrual em que a mu-
lher está pronta para engra-
vidar! É a fase em que o óvu-
lo maduro se encaminha para 
as tubas, em direção ao útero, 
aguardando a fecundação por 
um espermatozoide. 

Em mulheres com ciclo de 
28 dias, ele começa 14 dias an-
tes da menstruação e dura apro-
ximadamente 6 dias.

Dra. Erica Mantelli fala so-
bre os sinais de quando a mu-
lher está no período fértil:

•Temperatura corporal leve-
mente elevada;
•Aumento da libido e desejo 
sexual;
•Melhora do humor e autoesti- 
ma;
•Presença de muco vaginal sem 
cheiro e clarinho, como clara de 
ovo;
•Sentir dor pélvica durante o 
período fértil - algumas mulhe-
res podem ter;
•Ficar atenta às fases do seu ci-
clo e também a estes pequenos 
sinais.

Descubra como combater alguns distúrbios do sono
Acordar, voltar a dormir, le-

vantar, deitar de novo e ro-
lar na cama até o Sol nascer. 
Esse é o ciclo de noites de mui-
tos brasileiros que não conse-
guem aproveitar as horas de 
sono com qualidade. De acordo 
com a Associação Brasileira do 
Sono (ABS), 73 milhões de pes-
soas no Brasil sofrem de insônia. 
Dados reunidos pelo Instituto 
do Sono de São Paulo mostram 
um grande crescimento, de 38% 
para 69%, da população que tem 
apneia, em análise de 2007 até 
2017, o que reforça a relevância 
do problema. 

Dormir bem durante toda a 
noite é essencial para manter a 
saúde e a qualidade de vida de 
qualquer pessoa, é o que destaca 
Renata Federighi, Consultora 
do Sono da Duoflex. 

Com tantos benefícios, os 
cuidados na hora de dormir de-
vem ser redobrados, principal-
mente quando se refere aos dis-
túrbios do sono. A especialista 
explica sobre alguns desses pro-
blemas e como adotar certos 
cuidados podem evitar ou ame-
nizar os sintomas. 

Insônia - Um dos distúr-
bios mais comuns é a insônia. 
Caracterizada pela dificulda-
de em iniciar e manter o sono, 
ela pode surgir como consequên-
cia de outras doenças ou alte-
rações hormonais, além de sur-
gir de forma isolada, em alguns 
casos. Para ajudar a combater 
a insônia, Renata reforça a im-
portância de fazer a chamada hi-
giene do sono, que ajuda a agi-
lizar o processo de dormir com 
qualidade.

Apneia do sono - Outro 
distúrbio cada vez mais conhe-
cido entre os brasileiros é a sín-
drome da apneia obstrutiva do 
sono (SAOS), que é uma inter-
rupção na respiração duran-
te o descanso. As vias aéreas 
são bloqueadas impedindo o re-
pouso apropriado. Nesse caso, 

a orientação está ligada com 
cuidados com a saúde do cor-
po. Atitudes como perder peso, 
dormir de lado com o travessei-
ro correto, evitar ingerir bebi-
das alcóolicas e não fumar se-
rão aliados fortes para diminuir 
a ocorrência da apneia durante 
as horas de sono. Além é claro, 
de consultar um médico. 

Sonambulismo e as ou-
tras parassonias - Apesar das 
parassonias serem mais comuns 
na infância e sumirem na ado-
lescência, elas podem afetar 
adultos também. Mas o que é 
esse distúrbio? Eles são trans-
tornos episódicos que ocorrem 
na fase do sono, identificados 
por um despertar parcial que 
desencadeia movimentos moto-
res anormais, como caminhar 
ou conversar. Os distúrbios 
mais comuns são o sonambu-
lismo, terror noturno e desper-
tar confusional. De acordo com 
a consultora, algumas medidas 
de segurança podem ser neces-
sárias, a fim de evitar aciden-
tes de maior gravidade com a 
criança ou o adulto, como man-
ter portas trancadas, proteger 
janelas com redes de proteção, 
dentre outras. Normalmente, o 

sonambulismo desaparece com 
o passar dos anos, no entanto, 
caso os episódios se tornem con-
tínuos e acentuados é importan-
te buscar ajuda médica. 

Síndrome das pernas in-
quietas - Sabe aquela vontade 
incontrolável de movimentar 
as pernas durante o repouso? 
Ela também é um distúrbio que 
afeta a qualidade do descanso. 
Períodos de estresse e a inges-
tão de substâncias estimulan-
tes, como álcool e café, agra-
vam os sintomas. 

Bruxismo - De acordo 
com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), 30% da popula-
ção mundial sofre com o bru-
ximo, somente no Brasil esse 
número chega a 40%. O distúr-
bio consiste no ato de ranger e 
aperta os dentes de forma in-
consciente enquanto se dorme, 
causando dores na mandíbu-
la e cabeça, que acabam geran-
do pequenos despertares. Além 
disso, a especialista indica al-
guns cuidados que podem ser 
seguidos para melhorar as noi-
tes de sono de qualquer pessoa, 
mesmo as que têm algum desses 
distúrbios.
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Problemas para dormir afetam mais de 73 milhões de brasileiros. 
Saiba como melhorar a qualidade do repouso

Cuidados que a gestante precisa saber 
sobre o pré e pós-nascimento do bebê
A primeira conexão entre 

mãe e bebê começa antes mes-
mo dela conhecer o seu rostinho. 
Cuidados durante a gestação 
como ter uma atenção dedicada 
à alimentação; atividade física e 
sono adequado; suplementar fer-
ro, cálcio, ômega 3 e vitaminas, 
quando recomendadas por es-
pecialista, fortalecem o sistema 
imunológico e desenvolvimento 
do bebê, além de auxiliarem na 
prevenção de doenças durante e 
pós-gravidez. A obstetra Lilian 
de Paiva Rodrigues Hsu (CRM 
59082 - SP) selecionou alguns 
hábitos que devem fazer parte 
da sua rotina nos próximos nove 
meses e depois deles também. 

Pré-natal: construindo o cui da-
do semana após semana, confira:

Alimente-se bem: gestantes 
bem nutridas geram
bebês bem nutridos 

Durante a gestação é impor-
tante que a mulher consuma por 
dia cerca de 6 a 11 porções de car-
boidratos; 3 a 5 porções de vege-
tais; 2 a 4 porções de fruta; 2 a 3 
porções de proteínas. Gorduras, 
óleos e açúcares devem ser inge-
ridos com moderação. 

Vitaminas e suplementos 
são aliados da boa saúde 

da mãe e do bebê 

Dentre os suplementos 
que são fundamentais para a 

gestante destacam-se o metil-
folato, cálcio, vitamina C, ferro 
e ômega-3, além da vitamina D 
para as gestantes que tenham 
baixa dosagem no organismo. É 
importante que a grávida procu-
re orientação médica para se as-
segurar da dosagem correta.

Mexa-se: atividade física na 
gravidez não só pode como deve! 

A atividade física não é só 
uma questão estética; durante a 
gestação a mulher não só pode, 
mas deve fazer práticas espor-
tivas durante 30 minutos, de 3 
a 5 vezes por semana. A cons-
tância ajuda a dar mais dispo-
sição, diminuir o inchaço, enjoo 
e as dores nas costas e articula-
ções. Mas, quais exercícios são 
mais indicados para a condição? 
Pilates, Natação, Alongamento, 
Ioga, Dança, além de Musculação 
e CrossFit são recomendados, 
desde que com cargas mais le-
ves. Porém, lembre-se: a ativida-
de física deve ser supervisionada 
sempre que possível, por um edu-
cador físico.

Vacine-se. Mas, atenção!

De acordo com a Sociedade 
Brasileira de Imunização 
(SBIm), durante a gravidez são 
recomendadas três principais va-
cinas: Tríplice bacteriana (difte-
ria, tétano e coqueluche - dTpa): 
que protege a gestante e evita 

que ela transmita a Bordetella 
pertussis ao recém-nascido; a 
Hepatite B: recomendada para 
todas as gestantes e a Influenza 
(gripe): já que gestante faz par-
te do grupo de risco para com-
plicações da infecção pelo vírus 
influenza. 

Em situações especiais são 
recomendadas Hepatite A, A e 
B, Pneumocócicas, Menin go cóci-
cas conjugadas ACWY/C, Me rin-
gocócias B e Febre Amarela. 

Fique ligada: existem tam-
bém as contraindicadas: trípli-
ce vital (Sarampo, Caxumba, Ru-
béola), HPV, Varicela (Cata pora) e 
Dengue. Exceto a vacina da Den-
gue, todas podem ser pode ser apli-
cada no pós-parto e durante ama-
mentação. A vacina da Dengue é 
contraindicada em mulheres so-
ronegativas; que estejam ama-
mentando e imunodeprimidas.

Check- up é fundamental

O médico poderá solicitar 
exames como: Colesterol; Tri gli-
cérides; Fator Rh; Glico se; Doen-
ças Sexualmente Trans mis síveis, 
como HIV, Clamí dia, Sífilis e 
Gonorreia; Herpes; Rubéola; 
imu nidade à Catapora; Tireoide; 
Ane mia e doenças genéticas.

Puerpério: e após o 
nascimento do bebê, 

como ficam os cuidados?

Após o parto a mulher 

precisa ser acompanhada por 
um obstetra para se certificar se 
está ocorrendo uma boa recupe-
ração. O especialista pode solici-
tar exames se achar necessário, 
principalmente para mulheres 
que tiveram complicações du-
rante a gravidez. A mulher pre-
cisa estar atenta também se há 
suspeita de sobrepeso e continu-
ar se alimentando bem, uma vez 
que ainda há vínculo entre sua 
alimentação e a do bebê. Alguns 
nutrientes, como os ácidos gra-
xos EPA e DHA, que compõe o 
ômega 3, são absorvidos pelo 
bebê por meio do leite materno. 

O retorno à atividade físi-
ca de rotina pode ocorrer entre 
40 a 90 dias para mulheres que 
tiveram parto cesárea ou cesa-
riana e após 15 dias para par-
tos normais. Respeite os dias 
de afastamento. Voltar a prati-
car atividade física antes da li-
beração do seu médico pode 
causar lesões, já que seu orga-
nismo ainda está voltando ao 
normal. É importante também 
que em ambos os casos a prática 
física seja moderada. Atividades 
de alta intensidade podem im-
pactar na quantidade de leite 
materno. 

“Não deixe de praticar algu-
ma atividade, emocionalmen-
te ela fará diferença no seu dia 
a dia, já que será um tempo de-
dicado só para você. O Pilates é 
uma boa opção para o retorno”, 
finaliza a especialista.

Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte

FARMÁCIAS 
DE PLANTÃO
1ª Turma

•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 - *Drogaria Josyfar Ltda. - 
R. do Imperador, 09 •Casa Verde - *Drogaria São Paulo 
S/A. - R. Dr. César Castiglioni Jr., 247 - *Farmácia Tamahe 
Ltda. - R. Joaquim Afonso de Souza, 816 •Freguesia do 
Ó - *Drogaria Itaberaba Ltda. - Av. Itaberaba, 658 - *Va-
nia Turati Drogaria Ltda. - Av. General Edgar Facó, 1.418 
•Itaberaba - *Fastfarma Com. de Med. e Perf. Ltda. - Av. 
Itaberaba, 1.444 - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Itabe-
raba, 1.945/ 1949 *Droga Eden Ltda. - Av. Itaberaba, 
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 Reuni-
das Ltda. - R. Basílio Alves Morango, 827 - *Farmadroga 
Ltda. - Av. Roland Garros, 1.068 - *Droga Tec Ltda. - Av. 
Roland Garros, 387 •Jd. Japão - *Seiti Anagusko & Cia 
Ltda. - Av. Jardim Japão, 1.261 •Jd. Joamar - *Drogaria 
Gradamon Ltda. - Av. Antonelo de Messina, 968 •Jd. Ma-
racanã - *Drogaria Maracanã Ltda. - Av. Itaberaba, 3.822 
•Jd. Primavera - *Drogaria Life Ltda. - Av. Deputado Emí-
lio Carlos, 1.742 •Jd. Tremembé - *Drogaria São Paulo 
S/A. - Av. Maria Amália Lopes de Azevedo, 975 •Lauzane 
Paulista - *Drogaria Rosa Cris Ltda. - Av. Adolfo Coelho, 
138-A •Limão - *Antonio de Siqueira - Av. Prof. Celestino 
Bourroul, 840 •Mandaqui - *Oliveira & Valoto Ltda. - R. 
Augusto Tolle, 791 - *Farmácia Mandaqui Ltda. - R. Ma-
theus 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 •Santa-
na - *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 Farmacêu-
ticos Ltda. - R. Parapuã, 1.782 - *Droga Marisa Ltda. - R. 
Benedito Egídio Barbosa, 49 •V. Cachoeirinha - *Droga-
ria Flor do Ipê Ltda. - Av. Imirim, 4.132 •Vila 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 
- *Farmácia Jeodroga Ltda. - Av. Joaquina Ramalho, 226 
*Drogaria e Perf. Praça Oscar Ltda. - R. Maria Cândida, 
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 Duarte, 653 - *Drogaria Fenix Ltda. - Av. 
Nossa Senhora do Loreto, 635 •V. Palmeiras - *Farmácia 
Vila Palmeiras Ltda. - Av. Inajar de Souza, 446 •V. Sabri-
na - *Drogaria e Perfumaria Castro Ltda. - Praça Angelo 
Conti, 198 •V. Santa Maria - *Drogaeny Ltda. - R. Tomas 
Antonio Vilani, 193.

Dados fornecidos pelo Sindicato das FarmáciasUm bom jornal é você quem faz! Contate-nos: www.gazetazn.com.br

O que foi notícia na semana
A Defesa Civil do Estado infor-
ma que as fortes chuvas que in-
cidiram sobre a região da Baixada 
Santista na madrugada de terça-
feira (3), provocaram, até o mo-
mento, 44 óbitos e 17 não loca-
lizados, nos seguintes municípios: 
Guarujá (33 óbitos e 17 não lo-
calizados), Santos (8 óbitos) e 
São Vicente (3 óbitos). O núme-
ro atual de desabrigados é de 269 
em Guarujá e 220 em Santos. As 
buscas se concentram apenas na 
Barreira João Guarda, onde re-
sidiam as pessoas ainda não lo-
calizadas, segundo levantamento 
municipal.

•
Na última quarta-feira (11), o Governador João 
Doria anunciou uma série de ações para o Vale 
do Ribeira - obra sem estradas e de esgotamen-
to sanitário, criação de rotas cênicas para as ro-
dovias, entrega de equipamentos sociais e de 
uma Delegacia de Defesa da Mulher. Também 
participou do sorteio de unidades habitacionais 

do Programa Nossa Casa-CDHU e fez entrega de 
kits esportivos. Os investimentos somam mais 
de R$ 130 milhões e fazem parte do programa 
Vale do Futuro, criado pela atual gestão com ob-
jetivo de impulsionar o crescimento social e eco-
nômico da região.

•
Em Sorocaba (SP) os números de Dengue con-
tinuam aumentando, cerca de 643 casos da 

doença estão confirmados, o que 
configura situação de epidemia.

•
Na última quarta-feira (11), o 
Hospital Israelita Albert Einstein de 
São Paulo comunicou 16 novas in-
fecções pelo novo Coronavírus. 
Porém, esses casos ainda não fo-
ram notificados ao Ministério da 
Saúde, já que as unidades de saú-
de têm até 24 horas para informar a 
pasta sobre os registros da doença. 
Com os novos casos, sobe para 68 
o número de infecções confirmadas 
no País. O Ministério da Saúde ha-
via confirmado na quarta-feira (11), 
52 casos do novo Coronavírus.

•
Na última quinta-feira (12), o Museu da Língua 
Portuguesa iniciou visitas educativas guiadas 
ao local, o Museu está fechado desde que foi 
parcialmente destruído pelo incêndio em dezem-
bro de 2015, e provocou a morte de um bom-
beiro civil. O Museu fica localizado na Estação da 
Luz, no Centro de São Paulo.

Foto: GOVESP

Saúde da Zona Norte promove 
“Vilas das Mulheres”

Na próxima quinta-fei-
ra (19), das 7 às 13 horas, a 
Or ganização Social Micror-
região Vila Maria/Vila Gui lher-
me em parceria com a Coor-
denadoria Regional de Saúde 
Norte (CRSN) e a Supervisão 
Técnica de Saúde Vila Maria/
Vila Guilherme vai promover 
o I Seminário “Vilas das Mu-
lheres”: suas vulnerabilidades e 
perspectivas. 

A proposta do Seminário é 
trazer reflexão sobre a realidade 
e os direitos das mulheres em si-
tuação de rua, bem como, apre-
sentar ao público o cenário das 

Mulheres em situação de rua 
no território da Vila Maria/Vila 
Guilherme.

A atenção às mulheres em 
situação de rua é um traba-
lho que a CRSN desenvolve 
em toda região através do pro-
grama Consultório na Rua e 
da parceria com os Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS), 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e Serviços de Assistên-
cia Especializada (SAE) DST/
AIDS. O Seminário será na Uni-
versidade Bandeirantes, que 
está localizada na Rua Maria 
Cândida, 1.813. 


