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Editorial
Nesta segunda-feira, o Parque Estadual Alberto Löfgren, mais 

conhecido como o Horto Florestal está completando 124 anos de 
existência. Localizado junto à maior Floresta Urbana do mundo, o 
Parque da Cantareira, o Horto Florestal é um dos mais belos da 
cidade com uma riqueza em fauna e flora.

Além dos lagos e vegetação exuberante, a presença de 
animais silvestres como: capivaras, gansos, patos e macacos são 
atrativos que não se encontram em outros parques da cidade. 
Para moradores da Zona Norte, o Horto Florestal é um patrimônio 
inquestionável, o que justifica a preocupação constante com sua 
conservação.

Somam-se à riqueza natural, belíssimas edificações como 
o Palácio de Verão do Governo do Estado, atualmente aberto à 
visitação em ocasiões e eventos específicos e o Museu Octávio 
Vecchi, mais conhecido como Museu Florestal, onde as visitas 
monitoradas trazem uma verdadeira aula sobre as possibilidades 
do uso da madeira, a diversidade de madeiras nativas no Estado, 
o conjunto arquitetônico do museu onde as espécies de madeiras 
foram utilizadas nas salas, janelas, assoalhos fazendo  parte do 
museu.

Isso sem contar com o Arboreto 500 anos, no qual os 
visitantes podem ver exemplares de espécies nativas codificadas 
com QR Code, possibilitando conhecer um pouco sobre cada uma. 
Essas são algumas das atrações fixas do Horto Florestal, onde 
também acontecem eventos e caminhadas históricas aos finais 
de semana. A programação de aniversário acontece no próximo 
sábado, 15/2, porém as possibilidades desse parque são muitas 
e podem ser aproveitadas em qualquer época. Portanto, os 124 
anos de história do Horto Florestal é uma referência importante 
para a Zona Norte e para toda a cidade de São Paulo.

Outra data lembrada nesta edição é o 68° aniversário da 
Distrital Norte, que marca a presença da Associação Comercial 
de São Paulo, juntamente com a Distrital Nordeste, em nossa 
região. Ao longo de quase sete décadas de atividades, a Distrital 
Norte acompanhou o desenvolvimento da região, colaborando  
intensamente, além da prestação de serviços aos associados, 
como instituição defensora dos interesses locais. Parabéns à 
Distrital Norte e todos que participam dessa importante instituição 
em prol da Zona Norte.

Ainda nesta edição, trazemos o registro da visita, realizada 
na última segunda-feira, do presidente Bolsonaro às instalações 
do Colégio Militar que, provisoriamente funcionará na sede do 
Centro de Preparação dos Oficiais da Reserva - CPOR, localizado 
na Rua Alfredo Pujol. Antes dessa visita, o presidente inaugurou, 
oficialmente a Pedra Fundamental das obras do Colégio Militar do 
Estado de São Paulo no Campo de Marte. A iniciativa faz parte 
de uma das metas de seu governo de inaugurar em cada Estado 
brasileiro um Colégio Militar.

Essas e outras notícias, além da programação cultural da nossa 
região estão neste número de A Gazeta da Zona Norte. Uma boa 
leitura a todos, ótimo final de semana e até nossa próxima edição!
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•Alto Mandaqui - *Drogaria Nova Mandaqui Ltda. 
- Av. do Guacá, 1.274 •Alto V. Maria - *Farmácia 
Montessori Ltda. - Praça Maria Montessori, 112 •Ca-
randiru - *Farmácia Canteiro Ltda. - Av. Gen. Ataliba 
Leonel, 1.860 •Casa Verde - *Adegmar Morais de 
Oliveira - R. Marambaia, 106 - *Drogalibra Ltda. - R. 
Carandaí, 64 - *Drogaria e Perf. WT Ltda. - R. Padre 
Antonio D’Angelo, 156 - *Droga Vésper Ltda. - R. Zil-
da, 650 - •Freguesia do Ó - *Ana Paula dos Santos 
Drogaria - Av. Miguel Conejo, 994 - *Droga-Prolar 
Ltda. - Av. Itaberaba, 2.008 •Imirim - *José Sérgio 
da Silva e Cia Ltda - R. Nova dos Portugueses, 822 
- *Drogaria São Carlos do Imirim Ltda. - Av. Imirim, 
1.298 - *Drogaria Imirim Ltda. - Av. Imirim, 2.708 - 
*Drogaria Albi Ltda. - Av. Imirim, 1.155 •Jd. Brasil 
- *Drogaria Nova Jardim Ltda. - Av. Antenor Navarro, 
606 - *Drogaria Lucilene Ltda. - Av. Roland Garros, 
1.150-A - *Droga Century Ltda. - Av. Sanatório, 47 
•Jd. Cachoeira - *Drogaria Gênesis Ltda. - R. Prof. 
Bueno dos Reis, 193 •Jd. Carombé - *Drogaria Ro-
dfarma Ltda. - Av. Manuel Bolivar, 317 •Jd. Neila 
- *Rede Genéricos Com. Medicamentos Ltda. - Av. 
Gustavo Adolfo, 1.143 •Jd. São Paulo - *Drogaria 
S. Carlos do Jardim São Paulo Ltda. - Av. Leôncio 
de Magalhães, 1.221 •Lauzane Paulista - *Drogaria 
São Paulo S/A. - Av. Parada Pinto, 2.258 - *Droga-
ria TKM Ltda. - R. Cons. Moreira de Barros, 2.828 
- *Drogaria e Perfumaria Fernanda Ltda. - R. Izabel 

Maria Garcia Parra, 29 - *Drogaria Conselheiro Ltda. 
- R. Franklin do Amaral, 1.424 •Limão - *Drogaria 
São Paulo S/A. - Av. Prof. Celestino Bourroul, 986 
•Mandaqui - *Civitareale & Cia. Ltda. - Av. Santa 
Inês, 719 •Parada Inglesa - *Janciauskas & Cia. 
Ltda. - Av. Gen. Ataliba Leonel, 3.083 •Pq. Edu Cha-
ves - *Drogaria do Parque Ltda. - Av. Edu Chaves, 
862 - *Farmácia Santos Dumont Ltda. - Praça Cte. 
Eduardo de Oliveira, 31 •Pq. Novo Mundo - *Dro-
garia Cavalhari Ltda. - Av. José Maria Fernandes, 67 
•Santana - *Drogaria São Paulo S/A. - R. Voluntários 
da Pátria, 1.935 - *S.S. Utiyama & Cia. Ltda. - R. Alu-
ízio de Azevedo, 30-A - *Drogaria Pastorinha Ltda. 
- R. Paulo Gonçalves, 16 - *Drogaria Santa Filomena 
Ltda. - R. Dr. Zuquim, 716 - *Drogaria Livia Yasuda 
Ltda. - Av. Água Fria, 940 •Sta Terezinha - *Drogaria 
Beltrami Ltda. - Al. Afonso Schmidt, 619 •Tremembé 
- *Farmácia Farmasol Ltda. - Av. Cel. Sezefredo Fa-
gundes, 2.416 - *Antonio Jaime de Souza Lima - Av. 
Maria Amália L. de Azevedo, 615 •Tucuruvi - *Dro-
garia Central do Tucuruvi Ltda. - Av. Guapira, 241/243 
- *Drogaria Marifarma Ltda. - Av. Tucuruvi, 275 •V. 
Brasilândia - *Drogaria Martins Ltda. - R. Parapuã, 
2.058 •V. Carolina - *Drogaria Carolina Ltda. - Av. 
Antonio Munhoz Bonilha, 314 - *Farmácia Farmafran 
Ltda. - R. Abilio Pedro Ramos, 66 •V. Ede - *A. Este-
vão & Cia. Ltda. - Av. Ede, 503 •V. Ester - *Drogadelli 
Drogaria e Perf. Ltda. - R. Maria Curupaiti, 871 •V. 

Guilherme - *Farmácia Droga Candida Ltda. - R. Ma-
ria Cândida, 1.137 - *Drogaria Vila Guilherme Ltda. 
- R. do Imperador, 1.041 - *Irmãos Guimarães Ltda. 
- Travessa Casalbuono, 120 - Ljs. 61,62,63,65 •V. 
Gustavo - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Guapira, 
2.386 - *Drogaria Farmasaude Ltda. - Av. Júlio Buo-
no, 1.395 •V. Maria - *Drogasil S/A. - Av. Guilherme 
Cotching, 1.802 - *Drogacerefar Ltda. - Av. das Ce-
rejeiras, 1.317 - *Drogaria e Perfumaria Vitas Farma 
Ltda. - R. Canhoneiro Mearim, 732 - *Drogaria Droga-
Cell Ltda. - Av. Conceição, 4.142 •V. Mazzei - *Far-
mácia Central de V. Mazzei Ltda. - Av. Mazzei, 1.659 
- *Droga Lider Ltda. - R. Paulo Avelar, 942 •V. Me-
deiros - *Drogaria Hirosato Irmãos Ltda. - Av. Nossa 
Sra do Loreto, 1.078 •V. N. Ca choei rinha - *Drogaria 
Nova Cachoeirinha Ltda. - Av. Parada Pinto, 344 •V. 
Nivi - *Drogstore Nivi Drogaria Ltda. - R. Tanque Ve-
lho, 1.047 •V. Paiva - *Drogaria Angelina Ltda. - R. 
do Imperador, 1.262 - *Drogaria Av. Conceição Ltda. 
- Av. Conceição, 1.871 •V. Palmeiras - *Drogaria 
Village Ltda. - R. Antonio de Couros, 34 - *Drogaria 
Moderna de Palmeiras Ltda. - R. Santa Angela, 311 
•V. Penteado - *Drogaria - Henri Charles Ltda. - R. 
Henry Charles Potel, 887 •V. Sabrina - *Drogaria De 
Bellis Ltda. - Av. Milton da Rocha, 294 - *Adenival 
Ribeiro - Av. Professor Castro Júnior, 222

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias
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Por que o bebê espirra tanto?
O bebê passou nove meses 

no líquido amniótico, ao nascer 
ele entra em contato com dife
rentes cheiros, temperaturas 
que podem causar os espirros. 
O espirro é uma defesa do nos
so organismo. 

“O espirro nada mais é 
que a resposta do organismo 
na tentativa de expelir aqui
lo que causou irritação na 
narina. Dessa forma, é mui
to comum os bebês espirra
rem bastante nos primeiros 
dias de vida”, informa dra. 

Loretta Campos: Pediatra e 
Consultora de Aleitamento 
Materno.

A mãe deve se preocupar 
quando o espirro vir acompa
nhado de aumento de secreção 
nasal clara (coriza). Além da 
presença de coceira nos olhos, 
nariz entupido que podem ser 
sinais de resfriado ou alergia. 
“Ter o hábito de sempre higie
nizar as narinas do bebê com 
soluções salinas nasais também 
podem ajudar muito”, acres
centa a pediatra.

Foto: Divulgação

O espirro nada mais é que a 
resposta do organismo 

na tentativa de eliminar o que 
causou irritação na narina

Saiba como cuidar da saúde íntima no verão
No verão as mulheres preci

sam ficar mais atentas com a saú
de íntima, principalmente com os 
hábitos comuns nesta época do 
ano, como por exemplo: passar o 
dia inteiro com o biquíni molha
do, potencializam o surgimen
to de fungos e bactérias, natural
mente presentes na flora vaginal, 
e que proliferam com mais rapi
dez em ambientes úmidos.

Segundo a ginecologista, 
obstetra e sexóloga dra. Erica 
Mantelli há um desequilíbrio no 
PH vaginal. “Esse fator associa
do à baixa imunidade do corpo, 
faz com que haja um aumento 
nas secreções, coceira, corrimen
tos e até algumas doenças como, 
por exemplo, a candidíase (infec
ção causada por fungos) e a vul
vite (dermatite de contato ou 
alérgica na vulva, parte exter
na da vagina)”, explica a médica.

Para evitar os problemas, a 
ginecologista dra. Erica Man
telli alerta sobre maus hábitos 
que podem prejudicar a região 
genital:

1. Biquíni molhado: é o prin
cipal vilão da vagina no verão. 
As mulheres entram no mar ou 
na piscina e continuam com a 
parte íntima úmida. Isso acar
reta no desenvolvimento de fun
gos e bactérias. O ideal é sem
pre levar uma troca na bolsa e 
se manter seca durante o dia;

2. Absorventes diários: O 
uso incorreto de absorventes 
diários também são um erro. 
Como são feitos de algodão, a 
vagina fica ainda mais úmida e 
isso pode desencadear secreções 
e corrimentos. Absorventes diá
rios são apenas adequados para 

situações de emergência ou du
rante o ciclo menstrual, deixan
do claro que o recomendável é 
trocálo de quatro em quatro 
horas, mesmo se o fluxo sanguí
neo for baixo;

3. Sabonetes íntimos: São in
dicados para o uso sem exageros. 
Todo e qualquer medicamen
to, sendo natural ou não, deve
rá passar pela avaliação médica.

Foto: Divulgação

Febre entre os adolescentes, aparelhos ortodônticos ‘fakes’ 
causam danos à Saúde Bucal, alerta campanha da ABIMO

Os aparelhos ortodônticos 
têm como única função corre
ção de dentes e arcada dentária 
tortos ou desalinhados. Tempos 
atrás, o uso desses aparelhos, 
para muitos adolescentes, era 
motivo de vergonha. Mas de al
guns anos para cá, o uso des
ses aparelhos entre os jovens 
ganhou status fashion. Esta 
‘moda’ faz com que muitos jo
vens usem aparelhos ortodônti
cos odontológicos falsos. Porém, 
o que muitos desses  adolescen
tes não sabem é que essas ver
sões piratas, e colocadas sem 
um profissional habilitado, po
dem gerar sérios problemas à 
saúde da boca.

Para alertar a população 
brasileira com relação a esse e 
tantos outros problemas rela
cionados à Saúde Bucal, a 
ABIMO, Associação Brasileira 
da Indústria de Artigos e 

Equi pamentos Médicos e Odon
to ló gicos, criou a campanha 
Sorrir Muda Tudo. De acordo 
com o presidente da Associação 
Brasileira de Odontologia, Má
rio Cappellette Jr, o principal, 
e mais grave, problema gerado 

pelo uso dos aparelhos piratas 
é a perda dos dentes. “Os apa
relhos não originais podem cau
sar perdas no osso alveolar e 
reabsorção dentária, visto que 
seu manuseamento por pesso
as não adequadas pode levar à 

movimentação dentária des
controlada, colocando elemen
tos dentários para fora do osso 
alveolar e podendo causar per
da dos dentes”. O especialista 
ainda explica que a utilização de 
forças muito pesadas e em perí
odos inadequados (períodos cur
tos) levam à reabsorção dental, 
um dano irreparável.

Cappellette ainda alerta que 
é importante os pais dos adoles
centes conversarem com seus fi
lhos e leválos para visitas fre
quentes ao dentista. “A melhor 
forma de evitar que esses jovens 
usem aparelhos piratas é os pais 
alertarem do perigo de se utili
zar esses recursos ortodônticos 
sem a orientação de um dentis
ta, principalmente se eles no
tarem que seus filhos estejam 
usando aparelhos sem terem 
ido a um profissional habilita
do”, orienta o dentista.

Foto: Divulgação

Sorrir Muda Tudo, campanha de conscientização de cuidados da Saúde 
Bucal, alerta que essa ‘moda’ pode causar até a perda dos dentes

Corujão do Câncer zera fila 
de pacientes com câncer de 

estômago, esôfago e colorretal 
No dia mundial de combate 

ao câncer, celebrado na última 
terçafeira (4), a Prefeitura de 
São Paulo anunciou a primeira 
conquista do programa Corujão 
do Câncer: a fila de pacientes 
diagnosticados com câncer de 
estômago, esôfago e colorretal 
que aguardam acesso ao trata
mento oncológico foi zerada pela 
ação, lançada em 21 de janeiro.

Ao todo, 68 pacientes que es
tavam na fila foram agendados 
para começar o tratamento nas 
instituições conveniadas. Neste 
período, foram realizados 80 
agendamentos de pacientes on
cológicos e agendados 1486 exa
mes de Colonoscopia em pessoas 
maiores de 65 anos. Desse total, 
403 exames já foram efetuados. 

O programa prevê, na pri
meira fase, o atendimento dos 
pacientes com os tipos de cân
cer de maior incidência: es
tômago, colorretal, tireoide e 
próstata. Nesta etapa, serão ofer
tadas 2.300 vagas para exames 
de Colonoscopia para pacientes 
com idade acima de 65 anos, para 
detecção de câncer do intestino, 
o que representa uma oferta de 

vagas 13 vezes maior do que a 
disponível em dezembro de 2019.

A segunda fase, prevista para 
março deste ano, além de priori
zar os pacientes com diagnóstico 
de câncer de pele, ginecológico, he
matológico, neu ro lógico, pneumo
lógico, of tal mológico e pediátrico 
aumenta a oferta de exames como, 
Eco car diograma, Densitometria 
Ós sea, Ultrassonografia Mamá
ria, Endoscopia.

Serão 70.953 vagas para exa
mes, com a ampliação de horário 
de atendimento das 19 às 22 ho
ras, em 21 unidades municipais, 
sendo 13 Hospitais Dia e oito 
AMA  E (Assistência Médica Es
pecializada E).

Participam do Corujão do 
Cân cer os hospitais: AC Ca mar
go, Instituto de Câncer Dr. Ar
naldo (CAVC), Hospital Mu nici
pal Dr. Gilson de Cássia Marques 
de Carvalho/Einstein (Vila San ta 
Catarina) e Hospital Sírio Liba
nês, parceiros nessa iniciativa do 
tratamento em toda a linha de 
cuidado, pelo período estimado 
de 2 a 5 anos. O total de inves
timento no programa é de R$ 15 
milhões.

Entenda a 
vontade frequente 

de urinar na 
gravidez

A vontade constante de uri
nar pode começar logo no iní
cio da gestação. Muitas vezes, 
é um dos sintomas que ajudam 
a mulher a identificar a gravi
dez. Inicialmente, é consequên
cia do aumento do volume do 
útero.

“A partir da 35ª semana, as 
futuras mamães sentem muita 
urgência em fazer xixi e em pe
ríodos curtos. A culpa é do hor
mônio (HCG), que aumenta o 
fluxo sanguíneo na área pélvi
ca e para os rins que se tornam 
mais eficientes durante a gra
videz”, informa o dr. Alberto 
Guimarães: ginecologista, obs
tetra e precursor do Parto sem 
Medo.

Nas duas últimas semanas, 
a frequência se intensifica por 
causa do encaixe da cabeça do 
bebê na bacia da mãe, o que é 
chamado de “queda do ven
tre, pois a bexiga é comprimida 
pelo útero conforme ele aumen
ta de tamanho para suportar o 
crescimento do bebê. “O útero 
em crescimento também é um 
pouco responsável pelas corri
das ao banheiro pois ele exerce 
pressão na bexiga, dando me
nos espaço para armazenar o 
xixi,” complementa o médico.

O que foi notícia na semana
A queda na taxa média de desemprego no País 
em 2019, apontada pelo IBGE na última sex-
ta-feira (31/1), deve ter impacto positivo no 
desempenho do consumo, de acordo com a 
Associação Comercial de São Paulo (ACSP). A 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) aponta que a média de pessoas desem-
pregadas em 2019 foi de 12,6 milhões, 1,7% a 
menos do que no ano anterior. A informalidade, 
no entanto, subiu de 39% para 41,1% no mes-
mo período.

•
O Impostômetro da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) alcançou, na última quarta-
feira (5/2), às 13h50, a marca de R$ 300 bi-
lhões em impostos arrecadados pelo governo na 
forma de taxas, multas e contribuições, pagos 
pelos brasileiros desde o primeiro dia do ano. 
A arrecadação chega dois dias antes do que no 

ano passado, indicando que a 
economia do País já mostra si-
nais de recuperação.

•
O Comitê de Política Mone tária 
(Copom) do Banco Cen tral anun-
ciou na última quarta-feira (5), a 
redução da taxa básica de juros 
de 4,5% para 4,25% ao ano, o 
menor percentual desde 1999, 
quando entrou em vigor o regi-
me de metas para a inflação.

•
Na última quarta-feira (5), um 
avião da Companhia Pegasus 
Airlines saiu da pista ao aterrissar no aeropor-
to de Sabiha Gokcen, em Istambul, na Turquia 
e três pessoas morreram. As informações foram 
confirmadas pelo ministro de Saúde, Fahrettin 

Koca. As imagens foram divulgadas pela impren-
sa local e, mostraram a fuselagem do avião, um 
Boeing 737-800, quebrada em várias partes e 
os passageiros sendo retirados pelas equipes de 
emergência.

Foto: Reprodução/ Globonews


