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Editorial
A crescente concentração de pessoas em situação de rua 

na área central de Santana já vem preocupando moradores e 
comerciantes há anos. Citada entre as regiões com maior número 
de pessoas vivendo nas ruas, abrigadas principalmente ao longo 
do canteiro central da Avenida Cruzeiro do Sul, a região conta 
com 23 serviços de acolhimento e encaminhamento da Secretaria 
Municipal da Assistência Social. Mesmo com essa rede de 
serviços, a quantidade de pessoas aumenta e chama a atenção 
em muitos bairros que até pouco tempo, não apresentavam essa 
situação.

Na última semana, recebemos relatos de moradores do 
bairro Lauzane Paulista, onde a Praça Vereador Antônio Sampaio, 
conhecida como Praça do Skate, aparece entre os principais 
pontos de concentração. No Tucuruvi, a situação também é 
bastante visível. Para quem mora ou trabalha em regiões muito 
afetadas por esse problema, são muitos os transtornos. Desde a 
questão humana, até mesmo de acúmulo de sujeira nas ruas e 
questões de segurança.

Mas o que de fato pode ser feito para essa população que 
só aumenta, seja reinserida na sociedade? As causas podem 
ser muitas. Desde a crise econômica que aumenta os índices 
de pobreza, até dependência química e alcoólica, doenças 
psiquiátricas, envolvimento com crimes, entre várias situações 
sociais. Mesmo com a existência de serviços específicos para 
essa população, é necessário o difícil trabalho de convencimento, 
uma vez que não se pode obrigar pessoas a aceitar assistência ou 
encaminhamento.

Por parte das subprefeituras locais, cabem a intensificação do 
trabalho de zeladoria, que de alguma forma podem incentivar a 
procura dos abrigos, porém o resultado ainda é muito abaixo do 
esperado. Entender a complexidade desse problema que atinge 
cada vez mais os grandes centros urbanos é o primeiro passo para 
colaborar com a resolução. Solicitar o atendimento especializado 
da Prefeitura e evitar atividades que possam contribuir para a 
permanência das pessoas nas ruas, são ações ao alcance de todos.

Confira ainda nesta edição a programação cultural gratuita 
em diferentes equipamentos públicos regionais, assim como 
informações gerais como: vacinação contra o Sarampo para o 
público jovem e a mudança do endereço do Cartório de Santana 
na última semana. Essas e outras informações estão neste número 
de AGZN. Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e até 
nossa próxima edição!

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

Se você tem problemas com a bebida 
ou convive com um alcoólatra... 
Venha participar conosco das reuniões de  

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS GRUPO 
SANTANA - R. Gabriel Piza, 122 - Santana.

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

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 
GRUPO SANTANA

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

Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte
FARMÁCIAS DE PLANTÃO

•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 - *Droga Sérgio Ltda. - R. Joaquim Afonso 
de Souza, 871 •Freguesia do Ó - *Drogasil S/A. - Av. Santa 
Marina, 2.569 - *Drogaria Rizato Ltda. - Av. Itaberaba, 953 
- *J.K.I. Drogaria Ltda. - R. Dr. Márcio Munhoz, 135 •Imi-
rim - *Y. Silahigue & Cia. Ltda. - Av. Imirim, 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. Farmacêutica Florestal Ltda. - 
Av. Guapira, 1.074 •Jd. Brasil - *Drogaria e Perfumaria Unix 
Ltda. - Av. Tenente Sotomano, 1.405 - *Drogaria e Perf. Ave-
nida 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 Paulo S/A. - Av. Luís Dumont Villares, 1.080 
•Jd. Tremembé - *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 Ervas Medic. Alemanha Ltda. - R. Cons. 
M. de Barros, 3.828 - *Drogaria Ultramarino Ltda. - Av. Ul-
tramarino, 318 - Lj. 02 - *Droga Viviani Ltda. - R. Frauenfeld, 
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 *Dro-
garia 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 - *Droga-
ria Ulifarma Ltda. - R. Santa Eudoxia, 402 - *Vanda Ferreira 
- R. Anísio Moreira, 596 •Santana - *Raia & Cia. Ltda. - R. 
Voluntários da Pátria, 1.818/1.820 - *Drogaria Freitas & Frei-
tas 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. 
Moreira de Barros, 1.386 •Tremembé - *Drogasil S/A. - Av. 
Maria Amália L. Azevedo, 1.027/33 •Tucuruvi - *Comercial 
Prado de Medicamentos Ltda. - Av. Mazzei, 292 *Drogaria 
São Carlos da Guapira Ltda. - Av. Guapira, 2.284 •V. Ban-
cária - *Drogaria Bancária Ltda. - Av. Itaberaba, 2.632 •V. 

Brasilândia - *Drogaria Ignez Ltda. - EPP - R. Benedito Egi-
dio 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. Conceição 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. Maria 
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. Ribei-
rão das Almas, 358 •V. Penteado - *Drogaria 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

Turma3ª

Histórico familiar aumenta até 10 vezes a 
possibilidade de Câncer de Próstata, diz especialista

O momento em que é en
tregue o diagnóstico do Câncer 
para o paciente, geralmente, 
é tenso e cheio de sentimentos 
apreensivos. E agora, qual será 
o próximo passo?! É exatamente 
por isso que muitas pessoas se 
sentem inseguras na hora de re
alizar algum tipo de exame pre
ventivo, por terem medo de ob
ter o resultado de uma doença 
um pouco mais séria, como é o 
caso do Câncer de Próstata.

No Brasil, esse tipo de 
Câncer é o mais incidente nos 
homens de todas as regiões, ex
cluindo o de pele não melanoma, 
segundo o Instituto Nacional do 
Câncer (INCA). É estimado que, 
apenas em 2019, sejam diagnos
ticados mais de 68 mil casos des
sa patologia.

Novembro Azul 
e a conscientização

Com esses altos índices, é 
essencial que a apreensão seja 
deixada de lado para realizar 
todos os exames necessários. 
Pensando nisso, foi criada a 
campanha Novembro Azul, ação 
apoiada por diversas institui
ções em prol da prevenção e do 
diagnóstico precoce do Câncer 
de Próstata e de outras doenças 
mais comum entre os homens.

“No caso do Câncer de Prós
tata, em particular, a conscien
tização é importante porque a 
doença não é visível e não cau
sa dor, sangramento ou outros 
sofrimentos, até que já esteja 
em um estado muito avançado”, 
alerta a dra. Luciana Schultz, 

médica patologista da Sociedade 
Brasileira de Patologia (SBP).

É importante ressaltar ain
da, que os homens com histórico 
familiar de Câncer de Próstata 
precisam ficar mais atentos 
para realizarem um diagnósti
co precoce.

Sinais de atenção

Apesar de não gerar qual
quer tipo de sintoma, o Câncer 
de Próstata faz com que haja 
alguns sinais no corpo, como o 
endurecimento de regiões da 
Próstata ao tocála (toque re
tal) e aumento dos níveis de 
Antígeno Específico da Próstata 
(PSA)  proteína prostática, que 
quanto maior for, elevado é o 
risco de Câncer na região  no 

sangue. Encontrando esses pon
tos, é realizada a biópsia pelo 
médico patologista para avaliar 
se o paciente tem Câncer ou não.

Importância do 
patologista

Uma vez que a biópsia é tão 
importante para apontar a exis
tência do Câncer, é de extrema 
necessidade ter um bom patolo
gista para realizála.

Como é esse médico que de
fine o grau do Câncer entre 5 ní
veis de agressividade, por meio 
de seu laudo que é definido pelo 
urologista ou oncologista serão 
dadas as melhores opções de 
cura, que podem ser a cirurgia, 
hormonioterapia, quimiotera
pia, ra dioterapia, entre outros.

Vírus do Sarampo abre portas para outras 
doenças, aponta estudo internacional

Pesquisadores da Universi
dade de Harvard, nos Estados 
Unidos, conseguiram mostrar 
que o vírus do Sarampo pode 
apagar, em média, 20% da me
mória imunológica do nosso or
ganismo. Isso significa que pes
soas que contraíram o vírus do 
Sarampo têm risco aumenta
do de terem outras doenças in
fecciosas, inclusive doenças 
que o organismo já havia cria
do defesas. É como se o vírus 
do Sarampo fosse a chave para 
liberar a entrada para novas 
doenças.

O estudo, publicado na re
vista Science Immunology, che
ga no momento em que 19 es
tados do Brasil passam por 
surtos de Sarampo. Nos últi
mos 90 dias, 5.660 casos da do
ença foram confirmados e 14 
óbitos. Mais de 90% dos casos 
estão concentrados em 192 mu
nicípios do estado de São Paulo. 
A única forma de interromper 
essa cadeia de transmissão e 
de prevenir contra o Sarampo é 
por meio da vacinação.

Para que a vacina faça efei
to no organismo da pessoa, é 
necessário tomar todas as do
ses previstas no Calendário 
Nacional de Vacinação: duas 
doses a partir de 12 meses a 
29 anos e uma dose para a 
população de 30 a 49 anos. 
Atualmente, em virtude dos 
surtos de Sarampo, há ainda 
a recomendação do Ministério 
da Saúde de aplicar uma dose 
extra, a chamada ‘dose zero’ 
em crianças de seis meses a 

menores de um ano. Esse públi
co está mais suscetível a casos 
graves e óbitos. Das 14 mortes 

pela doença no Brasil, sete fo
ram em menores de cinco anos 
de idade.

Foto: Divulgação

Pela primeira vez um estudo comprovou a relação do vírus do Sarampo 
com a perda de anticorpos. Vacinar é o único jeito de se prevenir

Uber e Governo de São Paulo 
anunciam integração do 

transporte público ao aplicativo 
na região metropolitana

A Uber e a Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos do 
Governo de São Paulo anun
ciaram na última quintafeira 
(14/11), um novo recurso do apli
cativo que integra os transportes 
público e privado na região me
tropolitana de São Paulo.

O serviço exibe informações 
sobre linhas de ônibus, metrô 
e trens direto no aplicativo da 
Uber, permitindo que o usuá
rio compare as opções disponí
veis e planeje viagens completas 
ou parciais utilizando transpor
te público, com instruções passo 
a passo e itinerários em tempo 
real fornecidos por uma empre
sa especializada.

Na prática, depois que o 
usuário digitar o destino no 
aplicativo da Uber, ele verá a 
opção “Transporte Público” 
junto com as outras modalida
des de transporte privado dis
poníveis, como UberX ou Uber 
Juntos. Uma vez seleciona
da a opção, serão exibidas as 

melhores rotas para se chegar 
ao destino usando a rede de 
transporte público, com horá
rios de partida e chegada atua
lizados, além de instruções de 
caminhada para os pontos de 
embarque e desembarque. 

Para facilitar comparações, 
o app continuará exibindo pre
ços e horário de chegada estima
do de todas as opções, inclusive 
do “Transporte Público”.

São Paulo é a décima metró
pole global a contar com a op
ção de “Transporte Público” no 
aplicativo da Uber, ao lado de 
Washington e Nova York. O ser
viço já está presente também em 
cidades como Londres, Sydney, 
Paris e Denver, onde a integração 
deu mais um passo e os usuários 
já podem comprar a passagem de 
transporte direto no aplicativo.

O novo recurso vai apare
cer para grupos de usuários da 
Uber gradualmente, ao longo 
das próximas semanas, confor
me as atualizações do aplicativo.

“Promovendo educação 
em diabetes para jovens 

de todas as idades”
0800-100627 • www.adj.org.br

O que foi notícia na semana
Na última segunda-
feira (18), o prefei-
to Bruno Covas teve 
alta, no fim da tarde, 
pois reagiu bem à se-
gunda sessão de qui-
mioterapia e seu esta-
do geral é muito bom. 
Ele continuará o trata-
mento com anticoagu-

lante em sua residência. No próximo dia 25 fará 
exames de sangue e, se tudo estiver dentro dos 
parâmetros, será internado para dar início no dia 
26 ao terceiro ciclo de quimioterapia, que vai de-
morar 30 horas, assim como as duas primeiras. 
No início de dezembro passará por uma reavalia-
ção médica e, após estes exames, os médicos de-
cidirão como será o tratamento.

•
A passarela que caiu na Marginal Tietê na úl-
tima quinta-feira (14), era de responsabilidade 
do Consórcio Constran EIT, que vai construir a 
futura Ponte Pirituba-Lapa. A Prefeitura de São 
Paulo abriu uma investigação preliminar, na 

última segunda-feira (18), sobre a responsabili-
dade pela queda da passarela na Marginal Tietê, 
na noite de quinta (14). 

•
No último domingo (17), o reservatório do Sistema 
Cantareira teve uma redução de quase 5 pontos 
percentuais em um mês. O maior manancial do 
Estado de São Paulo no último domingo (17) es-
tava com 39,3% de sua capacidade. No último 
(18) de outubro, o Cantareira estava operando 
com 44%. Quando o nível chega a menos de 40% 
da capacidade, o reservatório entra em estágio de 
alerta, de acordo com a Sabesp (autarquia res-
ponsável pela gestão hídrica do estado).

•
O empresário Filipe Sabará, 36 anos, foi o aprova-
do pelo Partido Novo no processo seletivo para a 
corrida eleitoral à Prefeitura de São Paulo. O nome 
ainda precisa ser confirmado em convenção mu-
nicipal. Ele concorreu com outros 54 postulantes. 
Durante o processo seletivo, os candidatos tive-
ram que passar por três etapas: enviar CVs, pre-
encher um formulário com informações pessoais 
e profissionais; depois passaram por entrevistas 

e testes feitos por profissionais especialistas em 
recrutamento; e em uma fase final passaram por 
uma entrevista com o Comitê de Avaliação. O 
NOVO é o único partido no Brasil que faz proces-
so seletivo para a definição de seus candidatos.

•
Começou a esquentar: na primeira quinzena de 
novembro, as vendas do varejo paulistano cresce-
ram 4,7%, em média, ante igual período de 2018, 
de acordo com dados do Balanço de Vendas da 
Associação Comercial de São Paulo (ACSP). No 
movimento de vendas a prazo, a alta foi de 4% 
nos primeiros quinze dias do mês, na compara-
ção anual. Já as vendas à vista cresceram 5,4% 
no período. Esse resultado, que surpreendeu ao 
levar em conta a média de aumentos de 2% dos 
10 meses anteriores, se deve a três fatores im-
portantes, segundo Emílio Alfieri, economista da 
ACSP. O primeiro tem a ver com a retomada gra-
dual das vendas de móveis e eletrodomésticos. O 
segundo engloba as vendas de menor valor à vis-
ta, como vestuário, calçados, acessórios, artigos 
de uso pessoal e utilidades domésticas. Já o ter-
ceiro está relacionado ao Black Friday.

Foto: Divulgação


