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Editorial
Cada vez mais em desuso, os antigos aparelhos telefônicos 

públicos conhecidos como “orelhões”, continuam nas ruas. De 
acordo com a operadora responsável, pelos menos 25% deles 
em todo o Estado já sofreram vandalismo. Basta precisar de um 
deles, num momento de emergência, para não se surpreender se 
o aparelho estiver danificado.

Em alguns lugares, como no terminal de ônibus de Santana, 
os antigos aparelhos parecem apenas ocupar espaço onde os 
passageiros formam filas para aguardar o transporte público. Há 
quase um ano, um decreto federal já desobrigou as operadoras 
de instalarem novos aparelhos, porém elas continuam tendo a 
obrigação de atender as áreas com demanda. A tendência, porém 
é de que eles praticamente desapareçam das ruas, permanecendo 
apenas algumas unidades em locais específicos e seguros.

Nesta edição, exemplificamos a situação com o terminal de 
ônibus de Santana, mas a situação se repete em toda a cidade. 
Além dos telefones públicos não utilizados, há ainda a questão dos 
postes também mal conservados, rachados e muitas vezes com 
fiação aparente. No entorno do terminal de ônibus de Santana, há 
alguns exemplos dessa situação. A empresa responsável divulgou 
um canal para que a população registre suas reclamações. 
Reivindicar essas melhorias é importante para a segurança 
nas ruas, principalmente em locais de grande concentração de 
pessoas como os terminais de ônibus.

Considerando o terminal de Santana, outras situações 
atrapalham os usuários. O local reúne grande número de pessoas 
em situação de rua. Como vem sendo revelado nos números 
oficiais, a Avenida Cruzeiro do Sul, praticamente em toda sua 
extensão continua entre os locais que mais abriga a população em 
situação de rua. Entre as consequências, encontram-se muitas 
vezes, pessoas dormindo nos bancos dos pontos de ônibus e 
abrigos improvisados nas calçadas.

Como forma de combater esses problemas e estimular a 
procura pelos abrigos e serviços voltados para o atendimento, a 
Subprefeitura Santana/Tucuruvi informou que  está intensificando 
as ações de zeladoria e limpeza dessas áreas. Porém, essa é uma 
questão que só vem aumentando e parece estar longe de uma 
política capaz de reduzir a população em situação de rua, reinserir 
na sociedade e recuperar os espaços públicos.

Ainda nesta edição, acompanhe os eventos que marcaram o 
encerramento das atividades do ano de importantes iniciativas 
que acontecem na região. Entre elas, destacamos o Projeto Palco, 
realizado pelo Polo Cultural Educação e Arte há mais de uma 
década no CEU Jaçanã, promovendo o acesso à Arte e a formação 
de novos públicos e cidadãos conscientes. Outra entidade de 
grande relevância regional é a Associação Amigos do Mirante do 
Jardim São Paulo, que em sua última reunião do ano, destacou 
a importância de eleger nas próximas eleições, representantes da 
Zona Norte para garantir recursos e investimentos locais.

Confira ainda as dicas da programação cultural disponível nos 
espaços públicos da Zona Norte. Uma boa leitura a todos, ótimo 
final de semana e até nossa próxima edição!
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•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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Projeto Driblando o Câncer 
recebe solidariedade de 

equipe de tatuadores
Neste sábado (7), acontece 

o  Dia Solidário promovido pela 
equipe da StyloTattoo como 
parte de seu projeto Driblando o 
Câncer. A ação consiste em ofe
recer, das 10 às 19 horas, servi
ço de tatuagem pelo valor de R$ 
100,00, com atendimento por 
ordem de chegada. Os recursos 
angariados nesse dia, serão di
recionados ao projeto Driblando 
o Câncer, que com a parceia de 
mais de 20 ONGs, participa de 
ações voltadas a conscientização 
sobre o tema. Segundo Karlla 
Mendes, ações de responsabili
dade social só tornam as empre
sas mais fortes. “Participar do 
Projeto Driblando o Câncer, que 
vai beneficiar milhares de pes
soas em todo o país, só nos en
grandece e torna nosso trabalho 
mais digno”, acredita.

São 600 mil brasileiros vi
timados pelo Câncer por ano, 
com 240 mil mortes, segundo 
o INCA. A persistir esse cres
cimento, o Câncer será a pri
meira causa de morte no país 
até 2030, superando as doen
ças cardiovasculares. Somente 

a conscientização e a mobiliza
ção da sociedade civil organiza
da podem mudar esse quadro.

O Projeto Driblando o Cân
cer realiza outros eventos e de
bates sobre o tema. No próximo 
dia 15 de dezembro, promove
rá o jogo de futebol solidário, no 
Corinthians  Parque São Jorge, 
dia 15 de dezembro, às 14 horas.

Nesse dia de solidariedade, as 
tatuagens (10 cm ou menos), ex
postas no estúdio em um portfó
lio, serão executadas pelo valor 
social de R$ 100,00, que serão in
tegralmente doa dos ao Projeto 
Driblando o Câncer. As pessoas 
interessadas, serão atendidas por 
ordem de chegada, das 10 às 19 
horas. StyloTattoo e Driblando o 
Câncer  Dia Soli dário acontecerá 
na Avenida Leôn cio de Magalhães, 
781  Jardim São Paulo.

Compra de ingressos para 
o jogo solidário: Ticket Agora:  
h t t p s : / / w w w . t i c k e t 
agora.com.br/e/DRIBLANDO 
+ O + C % c 3 % 8 2 N C E R  
28966 ou Sympla: https:// 
www.sympla.com.br/projeto
driblandoocancer__710534

Ministério da Saúde lança 
campanha do Dia Mundial 

de Luta Contra a Aids
Com o conceito “HIV/AIDS. 

Se a dúvida acaba, a vida conti
nua”, o Ministério da Saúde lan
ça uma campanha publicitária 
com o objetivo de mudar, na po
pulação jovem brasileira, a atitu
de e a percepção da importância 
da prevenção, teste e tratamento 
do HIV para evitar a AIDS.

Ainda existe um grande nú
mero de pessoas que não sabe 
que vivem com o vírus HIV. Hoje, 
no Brasil, são 548 mil pesso
as em tratamento do HIV/AIDS 
com níveis indetectáveis para o 
vírus e cerca de 135 mil brasilei
ros vivem com HIV e não sabem. 
Apesar dos números, a epidemia 
está estabilizada no país, mas o 
vírus cresce entre os homens jo
vens, faixa etária mais vulnerá
vel. A AIDS não tem cura, mas 
tem tratamento e prevenção.

Com o mote “E Se?”, a ação 

traz a dúvida aos jovens que não 
usaram camisinha e estimula a 
atitude de se fazer o teste de 
HIV com o objetivo de acabar 
com essa dúvida. E, se o teste de 
HIV der positivo, informamos 
que, com o tratamento adequa
do, o HIV pode ficar indetectá
vel e a pessoa não desenvolve a 
AIDS. Todo o tratamento é ofe
recido pelo SUS, gratuito, segu
ro e eficaz.

A comunicação ressalta 
também que, mesmo com o re
sultado negativo, é importan
te continuar usando camisi
nha e se protegendo do HIV e 
outras Infecções Sexualmente 
Transmissíveis  IST. A campa
nha tem filme para TV, peças de 
mídia exterior como outdoor so
cial, DOOH, peças para internet 
e redes sociais, cartazes e spot 
para rádio.

Catapora: vacinação é a melhor forma de prevenir a doença
A Catapora ou Varicela, como 

também é conhecida, é uma doen
ça infecciosa, altamente contagio
sa, provocada pelo vírus Varicela
Zoster. Muito comum em crianças, 
na faixa etária de um a quatro 
anos, é uma doença a princípio 
benigna, porém, deve ser acompa
nhada para evitar possíveis com
plicações. Somente no Brasil, en
tre os anos de 2012 e 2017, foram 
registrados mais de 600 mil casos 
da doença, com mais incidência 
nas regiões Sul e Sudeste.

Sintomas

Os principais sintomas da 
Catapora aparecem, normalmen
te, entre 10 a 21 dias da contami
nação e geralmente se apresentam 
em quadros de febre baixa, man
chas vermelhas e bolhas pelo cor
po que causam coceira, cansaço, 
malestar, dor de cabeça e perda de 
apetite. As manchas e bolhas cos
tumam aparecer primeiramente 
no rosto e no couro cabeludo, es
palhandose, posteriormente para 
o restante do corpo. Quando as bo
lhas começam a secar, provocam 

bastante coceira, mas o ideal é que 
não as cocem, para evitar que in
feccionem ainda mais.

Complicações 

Normalmente as complica
ções acontecem em indivídu
os com a imunidade baixa, mas 
toda atenção é pouca. Febre por 
mais de quatro dias acima de 
38,8°C, mesmo com uso de anti
térmicos, bolhas que se espalham 

afetando os olhos, tontura, tre
mores, dificuldade de encostar o 
queixo no peito, vômito ou tosse 
em excesso são alguns dos sinto
mas que indicam possíveis com
plicações e o médico deve ser pro
curado o quanto antes. Entre as 
principais complicações estão a 
Encefalite (inflamação aguda no 
sistema nervoso central), Edema 
Cerebral, Pneumonia, infecções 
na pele e ouvido e diminuição no 
número de plaquetas.

Tratamento

Embora não tenha um trata
mento específico, o paciente pode 
ser medicado, principalmente, 
com analgésicos (para combater 
as dores), antitérmicos (para bai
xar a febre) e antialérgicos (para 
aliviar a coceira). Casos mais gra
ves e de risco podem envolver o 
uso de antibióticos e antivirais.

Vacina

Para todos os casos, a melhor 
forma de prevenir a catapora é 
por meio da vacinação. Tanto o 
SUS, quanto a rede privada, dis
ponibilizam a Vacina Tetra Viral 
(MMRV), que previne, além da 
Catapora, o Sarampo, a Caxumba 
e a Rubéola. Podem ser vacina
das, crianças saudáveis a par
tir dos 12 meses, com reforço aos 
quatro anos de idade. Adultos 
que não tiveram a doença ou não 
tiveram contato com a mesma, 
também devem receber duas do
ses da vacina, que tem uma eficá
cia de 96 a 98% e é muito mais se
gura que um quadro da infecção.

Foto: Divulgação

Infecção viral altamente contagiosa que causa 
uma irritação cutânea com bolhas na pele

O que foi notícia na semana

Seguindo o ritmo atual da economia, as vendas 
de Natal do comércio paulistano podem cres-
cer 3%, em média ante igual período de 2018. 
A estimativa é da Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP). Devem puxar a alta, a liberação 
dos saques do FGTS, os 13ºs - que incluem a 
extensão do abono de fim de ano para benefi-
ciários do Bolsa-Família, recém-anunciada pelo 
governo -, e a queda das taxas de juros, que de-
vem ter mais uma rodada de cortes, diz Marcel 
Solimeo, economista da ACSP.

•
Na última segunda-feira (2), o governador João Doria 
e a Sabesp assinaram os quatro primeiros contra-
tos com as empresas que estão iniciando parte dos 
pacotes de obras do Novo Rio Pinheiros, programa 
que prevê intervenções de saneamento e socioam-
bientais com o objetivo de devolver o Rio Pinheiros 

limpo à população até 2022. Na ocasião, Doria 
e a Sabesp também anunciaram assinatura dos 
contratos de financiamentos concedidos pelo BID 
(Banco Interamericano de Desenvolvimento) e pelo 
Banco Mundial para obras que vão ampliar os servi-
ços de coleta e tratamento de esgoto, incluindo in-
fraestrutura de saneamento na bacia do Pinheiros. 
Os contratos totalizam US$ 550 milhões e pre-
veem contrapartidas da Sabesp que somam US$ 
300 milhões, elevando para US$ 850 milhões os 
investimentos que vão garantir mais qualidade de 
vida à população e ao meio ambiente. Somados, 
os investimentos chegam a R$ 2,568 bilhões em 
programas de infraestrutura e saneamento.

•
Na última terça-feira (3), a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a liberação 
da venda de produtos à base de cannabis para 
uso medicinal, em farmácias no Brasil. A regula-
mentação foi aprovada por unanimidade e é tem-
porária, com validade de três anos. Segundo a 
Anvisa, os produtos liberados poderão ser para 
uso oral e nasal, em formato de comprimidos ou 
líquidos, além de soluções oleosas. A resolução 
cria uma nova classe de produto sujeito à vigilân-
cia sanitária: o “produto à base de cannabis”. Ou 
seja, durante o período, os produtos ainda não se-
rão classificados como medicamentos.

•
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro cresceu 0,6% no 3º trimestre, em com-
paração com o 2º trimestre, puxado pelo consumo 
das famílias e pelo investimento privado, em valo-
res correntes, o PIB totalizou R$ 1,842 trilhão. Em 
relação ao 3º trimestre do ano passado, o cresci-
mento foi de 1,2% - a décima primeira alta conse-
cutiva. O resultado mostra uma leve aceleração na 
trajetória de recuperação da economia entre julho 
e setembro, embora em ritmo fraco e mais lento 
do que se esperava no começo do ano.

•
Na última quarta-feira (4) o Senado aprovou em 
votação simbólica, a reforma da Previdência dos 
integrantes das Forças Armadas, com a presen-
ça no plenário do ministro da Defesa, General Fer-
nando Azevedo e Silva, e da Secretaria de Governo, 
General Luiz Eduardo Ramos. Sem oposição e com 
acordo entre líderes, a votação foi rápida, cerca 
de 24 minutos. O texto segue agora sanção pre-
sidencial. A proposta tem vantagens em relação à 
dos trabalhadores da iniciativa privada e servidores 
públicos. Os militares receberão salário integral ao 
se aposentar, não terão idade mínima obrigatória e 
vão pagar contribuição de 10,5% (iniciativa privada 
paga de 7,5% a 11,68% ao INSS).

Foto: AGZN

“Promovendo educação em diabetes 
para jovens de todas as idades”

0800-100627 • www.adj.org.br

CATe realiza serviços gratuitos 
de empregabilidade em ação 

social na Brasilândia
A Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho, por meio da equi
pe técnica do CATe  Centro de 
Apoio ao Trabalho e Empreen
dedorismo, realizará neste do
mingo, 8 de dezembro, das 9 às 
14 horas encaminhamento para 
vagas de emprego e emissão de 
carteira de trabalho aos muníci
pes da Região Norte. 

Para ser atendido pelo 
CATe, basta ter no mínimo 14 
anos e apresentar documentos 
como: RG, CPF, número do PIS 
e carteira de trabalho. Caso 
não tenha o último documen
to, a emissão é feita durante o 
atendimento. Os interessados 
em garantir a primeira via da 

carteira, devem ter em mãos 
RG, CPF e uma foto atual no 
formato 3x4. Já para quem 
precisa da segunda via do do
cumento, é necessário levar 
também um boletim de ocor
rência ou declaração, caso se 
trate de roubo, furto, perda ou 
extravio. 

O acesso às vagas de em
prego ficou mais fácil, podendo 
ser visualizadas pelos candida
tos nesse endereço: www.cate. 
prefeitura.sp.gov.br

A Ação Social na Brasilândia 
acontece na EMEI Governador 
Lucas Nogueira Garcês que 
está localizada na Rua José 
Gavião, 140, Jd. Ladeira Rosa 
 Brasilândia.

Venda de ingressos já está 
disponível para o desfile das 

Escolas de Samba de São Paulo
Na última quartafeira (4), 

começou a venda dos ingressos 
para o Carnaval de São Paulo 
2020, os preços variam entre 
R$ 10,00 a R$ 2 mil. O desfile 
acontecerá no Sambódromo do 

Anhembi, nos dias 21, 22, 23 e 
24 de fevereiro de 2020. O des
file das campeãs, será no dia 
29. Os ingressos estão disponí
veis no site: www.ingressosliga 
sp.com.br 

Carnaval 2020


