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- Imóveis

Editorial
A última semana termina com um desafio sem precedentes
para todo o mundo. Presente em todos os continentes, a pandemia
provocada pela expansão do novo Coronavírus chegou ao Brasil e
faz aumentar seus números todos os dias. Ainda não se tem idéia
da dimensão que a pandemia atingirá, mas todos os setores já
estão envolvidos no seu combate.
Já em estado de calamidade, a cidade de São Paulo adota
medidas restritivas à circulação de pessoas nas ruas. O comércio,
de grandes a pequenos estabelecimentos já não fazem o
atendimento presencial ou se preparam para isso, a partir da
próxima segunda-feira (23). O grande objetivo agora é conter a
expansão do COVID-19 e preservar a vida das pessoas. Para isso,
a consciência e a colaboração de todos é fundamental.
Os impactos econômicos também são imensuráveis no
momento, e o governo já anunciou algumas medidas de socorro às
empresas. Mas é certo que todos perdem financeiramente, porém
a preservação da vida está em primeiro lugar. Medidas de higiene,
restrição às locomoções desnecessárias, cuidados ainda maior
com os idosos. Estamos todos no mesmo barco e precisamos
nos unir, mesmo que o isolamento físico, nesse momento seja
fundamental.
Manter-se bem informado, tomar as medidas necessárias,
restringir os deslocamentos e evitar a propagação de fake news é
um dever de todos. A exemplo de outras gerações que enfrentaram
pandemias e guerras, precisamos agora nos unir como sociedade
e superar esse grande desafio. Mantendo sempre a fé em Deus,
seja como for que cada um o conceba, mas sempre agindo com
responsabilidade consigo e com o próximo.
Nesta edição, algumas de nossas publicações semanais
como as colunas Cena Livre, Turismo e Cinemas não foram
publicadas devido ao cancelamento dessas atividades. Grande
parte das informações, referem-se aos serviços fechados ou as
orientações ao atendimento. Na primeira página, destacamos as
determinações para o comércio para as próximas semanas, que
mantêm abertos apenas serviços essenciais.
Com relação às questões regionais, trazemos as últimas
informações sobre as obras de recomposição na Avenida
Sezefredo Fagundes e o alerta sobre a normalização do local, que
só deve ocorrer em 180 dias. Outra informação é com relação ao
restaurante Bom Prato no Tucuruvi, que terá uma nova unidade
na Avenida Nova Cantareira. Porém, devido a todas as alterações
provocadas pela pandemia, não tem uma previsão para iniciar as
atividades.
Essas e outras informações estão nesta edição de A Gazeta
da Zona Norte. Uma boa leitura a todos, até nossa próxima
edição e que possamos todos nos ajudar diante desse período de
enfrentamento e união.

Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia (SBGG)
- Coronavírus e idosos
Na último dia 11/3, a Or
ga
nização Mundial de Saúde
(OMS) declarou a pandemia de
COVID-19, doença causada pelo
novo Coronavírus (denominado SARS-CoV-2), em função da
perspectiva de aumento do número de pessoas infectadas, de
mortes e de países atingidos nos
próximos dias e semanas.
A
Sociedade
Brasileira
de Ge
riatria e Gerontologia
(SBGG) destaca a importância dos cuidados com a saúde do idoso relacionados ao
Coronavírus, cujos agentes infecciosos provocam sintomas similares a outras doenças, como
o influenza, comuns na população idosa.
De acordo com a presidente
da Comissão de Imunização da
SBGG, dra. Maisa Kairalla, pesquisas têm demonstrado maior
vulnerabilidade entre idosos
quanto à incidência da nova epidemia. “Existe a imunosenescência, que é o envelhecimento natural do organismo e pode
deixar a pessoa idosa mais suscetível a infecções em geral”.

A especialista explica que
pessoas com comorbidades são
as que sofrem mais, por exemplo, diabéticos, doentes cardíacos e pulmonares. “Com o
Coronavírus, é preciso uma
atenção maior de pessoas cujo
pulmão está mais debilitado, por exemplo”, complementa ela, referindo-se ao fato de o
Coronavírus causar complicações pulmonares.
Prevenção
A médica geriatra orienta que os idosos cuidem bem da
saúde, mantenham-se hidratados, higienizem as mãos com
frequência e evitem o contato com pessoas vindas de áreas
com casos confirmados da doença. “Além disso, é fundamental
estar em dia com o calendário de vacinação, para se proteger de múltiplas infecções”, conclui. Veja o posicionamento da
Sociedade Brasileira de Geriatria
e Gerontologia (SBGG) sobre
COVID-19 e idosos: https://bit.
ly/2UeBpK9

O que foi notícia na semana
Na última quinta-feira (19), o Governo
Federal publicou uma portaria na qual
determina o fechamento de fronteiras do Brasil com países vizinhos da
América do Sul, Argentina, Bolívia,
Colômbia, Guiana, Guiana Francesa,
Paraguai, Peru, em decorrência da
pandemia de Coronavírus. A medida vale para estrangeiros que estejam nesses países e queiram entrar no
Brasil. Cidadãos brasileiros que estiverem nesses locais podem entrar no
Brasil. Não está especificado na portaria, por quanto tempo as fronteiras ficarão fechadas, porém diz que a medida
é temporária. Cargas poderão continuar entrando no país, assim como agentes de ações humanitárias.
•
Na última quinta-feira (18), o Governo de São
Paulo anunciou a liberação de R$ 500 milhões
para aquecer a economia do Estado no enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19). Além disso, haverá um pacote especial para as empresas dos setores de Turismo, Viagens, Economia
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Criativa e Comércio. A nova linha emergencial
será aplicada para incentivar o empreendedorismo e a geração de emprego e renda. Na última
sexta-feira (13), o Governador João Doria já havia anunciado a concessão de R$ 225 milhões
para auxiliar os microempreendedores paulistas,
por meio do Banco do Povo e Desenvolve SP - O
Banco do Empreendedor.
•

Na última quarta-feira (18), o governador João Doria anunciou que será ampliada a regulação do fluxo de entrada
de pessoas nos postos do Detran e do
Poupatempo. A medida, que atinge todos os 652 postos do Detran.SP e as
76 unidades do Poupatempo em todo
o Estado, visa impedir aglomerações e
reduzir a chance de disseminação do
novo Coronavírus. Na última segundafeira (16), já havia sido determinada
a priorização de serviços online para
atendimento à população.
•
Até a última quarta-feira (18), o Estado
de São Paulo havia registrado quatro mortes pelo novo Coronavírus, de
acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de
São Paulo. As três mortes são de homens, com
problemas de saúde anteriores com idades de
65, 81 e 85 anos, de acordo com a secretaria.
Todos foram atendidos em hospital privado da
capital paulista. O paciente de 81 anos é morador do município de Jundiaí e os demais de
São Paulo.

Laboratório oferece teste gratuito para Coronavírus
Secretaria de
em domicílio a pessoas acima de 80 anos
Esportes do Estado
de SP fecha
espaços esportivos
no Estado

Preocupado em oferecer
acesso e mitigar os riscos de pacientes acima de 80 anos, o Labi
Exames vai oferecer, a partir de
terça-feira (17), exames gratuitos para o diagnóstico do novo
Coronavírus (Covid-19). O atendimento será realizado na casa
do paciente, exclusivamente na
capital paulista, mediante agendamento, até o final de março.
Na primeira semana, a startup
de exames laboratoriais atenderá 10 pessoas por dia.
O Labi Exames é um laboratório de análises clínicas cujo
propósito é descomplicar o cuidado com a saúde, e trabalha para
que todos possam viver mais e
melhor. Fazer com que uma parte dos idosos evite filas e salas de
espera em hospitais - locais com
maior chance de infecção -, é o
principal objetivo do laboratório
nessa iniciativa, além de contribuir para um acesso democrático
e ágil. O agendamento, disponível a partir dessa segunda-feira
(16), deve ser feito diretamente
pelo site https://labiexames.com.
br/coronavirus.
Na página, o portador de sintomas do Covid-19, acima de
80 anos, deverá cadastrar-se e
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Laboratório atenderá idosos da capital paulista em casa até o final de março

submeter o pedido médico. Em
seguida, um atendente do Labi
Exames o contatará via telefone para concluir o agendamento,
de acordo com as preferências de
data e horário do paciente. É possível programar a visita do agente de saúde entre segundas e sextas-feiras, das 7 às 13 horas; ou
aos sábados, das 7 às 11 horas.
Os testes serão realizados por
ordem de agendamento. Em caso
de resultado positivo, o médico
responsável do laboratório entrará em contato com o paciente infectado, orientando-o a procurar

o auxílio mais adequado e fornecendo informações sobre o protocolo de isolamento.
O exame de Coronavírus oferecido pelo Labi Exame é o teste
molecular por PCR. Aprovado
pelos órgãos oficiais, a verificação ocorre a partir da retirada
de muco do nariz ou da garganta do paciente com uma haste
flexível com ponta de algodão.
Em caso de dúvidas, o atendimento telefônico do Labi Exame
funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas; e aos sábados, das 7 às 12 horas.

Cumprindo o Decreto
64.864, publicado na última
terça-feira (17), a Secretaria
de Esportes do Estado de São
Paulo suspendeu por completo as atividades do Complexo
Desportivo Constâncio Vaz
Guimarães (Ibirapuera), Vila
Olímpica Mário Covas e do
Centro Recreativo e Esportivo
de Campinas (Cerecamp), todos administrados diretamente pela Pasta.
O Complexo Desportivo
Baby Barioni permanece fechado ao público por conta de obras de modernização
e acessibilidade, que seguem
normalmente.
Qualquer
nova alteração será divulgada de acordo com orientações posteriores do Centro de
Contingência do Coronavírus
em São Paulo.

ABHH divulga orientações para minimizar possível
desabastecimento de componentes sanguíneos
A situação do Coronavírus
(COVID-19) tem causado grande preocupação em toda a população, principalmente após a
Organização Mundial da Saúde
decretar pandemia mundial. A
ABHH, Associação Brasileira de
Hematologia, Hemoterapia e Te
rapia Celular, preocupada com a
queda de doações em função da
pandemia de COVID-19, sugere
ações para minimizar o potencial
desabastecimento de componentes sanguíneos no Brasil:
Aos serviços de hemoterapia:
•Providenciar agenda de doações
com hora marcada, para evitar
aglomerações desnecessárias;
•Informar meios de contato eficientes para dirimir dúvidas e
receber sugestões;
•Empenhar em oferecer vacina
anti-influenza após a doação;
•Agendar coletas externas em
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contrair COVID-19;
•Se for tomar algum tipo de vacina, doar sangue antes;
•Ligue para o Serviço Hemo
terapia e agende sua doação.
A pacientes em tratamento
onco-hematológico*:

Por conta do Coronavírus (COVID-19)
e, principalmente após a Organização
Mundial da Saúde (OMS) decretar
pandemia global, os hemocentros estão
em risco iminente de desabastecimento

quartéis, indústrias, comércios,
com segmentação de horários
para evitar aglomerações;
•Colaborar com os hospitais em
adiar cirurgias eletivas.
Aos doadores:
•Doar sangue não é risco de

•Manter o seu tratamento oncológico normalmente;
•Evitar contato físico;
•Evitar ambientes fechados e
aglomerações;
•Remarcar viagens ao exterior
ou para regiões de altos números de casos;
•Restringir visitas hospitalares
apenas às imprescindíveis;
•Evitar contato com pes
soas que apresentem sintomas
gripais;
•Ao apresentar sintomas como
febre, coriza, falta de ar e tosse seca, procurar o seu médico o
quanto antes.
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•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. - 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

2ª

Turma

& Cia. Ltda. - Av. Tucuruvi, 217 - *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

