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Editorial
A inauguração do Hospital Municipal da Brasilândia foi anunciada 

pelo prefeito Bruno Covas no último dia 28, em visita ao local junto 
com o Secretário Municipal da Saúde, Edson Aparecido. Essa data 
confirma a perspectiva anunciada no final do ano passado, porém 
a urgência em aumentar o número de leitos para pacientes com 
covid-19 direcionou a primeira fase de funcionamento do hospital.

Em sua capacidade total, o Hospital Municipal da Brasilândia terá 
305 leitos e funcionará como hospital geral e maternidade. Trata-se 
de uma demanda de décadas na região, ainda muito carente em 
equipamentos de Saúde Pública. Na Zona Norte, temos o Hospital 
e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, Hospital Geral de Vila 
Penteado, Hospital Municipal Vereador José Storopoli (conhecido 
como “Vermelhinho”), Hospital São Luiz Gonzaga, Hospital Geral de 
Taipas, além do Complexo Hospitalar do Mandaqui, que há meses 
está com o pronto-socorro fechado. 

Todas essas unidades são distantes da região de Brasilândia, 
que é um dos bairros mais populosos da cidade. O desafio agora 
é garantir que esse hospital, possa entrar em funcionamento com 
toda sua capacidade o mais breve possível, principalmente diante 
da pandemia que enfrentamos no momento. 

Na próxima semana, a Prefeitura deve entregar o Hospital 
de Campanha no Anhembi, que irá acrescentar mais 1.800 
leitos voltados para o atendimento de pacientes com covid-19. 
Importante destacar que essas unidades funcionarão como apoio 
e, receberão pacientes encaminhados das Unidades Básicas de 
Saúde ou outros hospitais. Nesse caso, a orientação é de que as 
pessoas não procurem essas unidades diretamente, mas a UBS 
mais próxima de sua residência.

Nesta edição, destacamos ainda, as obras em andamento na 
Avenida Cel.Sezefredo Fagundes, altura do número 5.990. No local, 
um grave solapamento ocorrido durante as fortes chuvas de fevereiro, 
danificou quase metade da pista, impedindo a passagem de ônibus 
ou caminhões. Desde então, as linhas de ônibus que atendem os 
bairros próximos, fazem caminhos alternativos em direção à Santana 
e Tucuruvi. Em caráter emergencial, as obras seguem com previsão 
de término em seis meses devido sua complexidade.

Em nossa primeira página, lembramos a história do jornalista Ary 
Silva, fundador da A Gazeta da Zona Norte, falecido em 6 de abril 
de 2001. Importante nome do jornalismo esportivo, Ary Silva foi 
vereador pela cidade de São Paulo, no período de 1956 a 1966 e, 
posteriormente deputado estadual, atuando diretamente para trazer 
importantes obras para o desenvolvimento local. Em sua homenagem 
temos, atualmente seu nome incluso na denominação da Ponte 
Cruzeiro do Sul - Jornalista Ary Silva, sendo essa a mais emblemática 
obra de seu trabalho em prol da cidade,  especialmente da Zona Norte.

Como sempre foi seu desejo, A Gazeta da Zona Norte permaneceu 
prestando serviço para a comunidade, preservando sua linha editorial 
independente e ética. Diante das restrições necessárias, devido 
ao enfrentamento à pandemia do covid-19 em todo o mundo, 
mantemos nossa edição on-line nesse período, esperando poder 
normalizar nossas edições impressas o mais breve possível.

Desejamos a todos um ótimo fim de semana, boa leitura, na 
certeza de reencontrá-los, com saúde e paz na próxima semana!

Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte

4ª Turma
•Alto Mandaqui - *Drogaria Nova Mandaqui Ltda. 
- Av. do Guacá, 1.274 •Alto V. Maria - *Farmácia 
Montessori Ltda. - Praça Maria Montessori, 112 
•Carandiru - *Farmácia Canteiro Ltda. - Av. Gen. 
Ataliba Leonel, 1.860 •Casa Verde - *Adegmar 
Morais de Oliveira - R. Marambaia, 106 - *Dro-
galibra Ltda. - R. Carandaí, 64 - *Drogaria e Perf. 
WT Ltda. - R. Padre Antonio D’Angelo, 156 - *Dro-
ga Vésper Ltda. - R. Zilda, 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 - *Dro-
garia Imirim Ltda. - Av. Imirim, 2.708 - *Drogaria 
Albi Ltda. - Av. Imirim, 1.155 •Jd. Brasil - *Dro-
garia 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 - *Dro-
garia Rodfarma Ltda. - Av. Manuel Bolivar, 317 
•Jd. Neila - *Rede Genéricos Com. Medicamen-
tos 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 - *Drogaria 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 Ama-
ral, 1.424 •Limão - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. 
Prof. Celestino Bourroul, 986 •Mandaqui - *Civi-
tareale & Cia. Ltda. - Av. Santa Inês, 719 •Parada 
Inglesa - *Janciauskas & Cia. Ltda. - Av. Gen. Ata-
liba Leonel, 3.083 •Pq. Edu Chaves - *Drogaria 
do Parque Ltda. - Av. Edu Chaves, 862 - *Farmácia 
Santos Dumont Ltda. - Praça Cte. Eduardo de Oli-
veira, 31 •Pq. Novo Mundo - *Drogaria Cavalhari 
Ltda. - Av. José Maria Fernandes, 67 •Santana - 
*Drogaria São Paulo S/A. - R. Voluntários da Pá-
tria, 1.935 - *S.S. Utiyama & Cia. Ltda. - R. Aluízio 
de Azevedo, 30-A - *Drogaria Pastorinha Ltda. - R. 
Paulo Gonçalves, 16 - *Drogaria Santa Filomena 
Ltda. - R. Dr. Zuquim, 716 - *Drogaria Livia Ya-
suda Ltda. - Av. Água Fria, 940 •Sta Terezinha - 
*Drogaria Beltrami Ltda. - Al. Afonso Schmidt, 619 
•Tremembé - *Farmácia Farmasol Ltda. - Av. Cel. 
Sezefredo Fagundes, 2.416 - *Antonio Jaime de 
Souza Lima - Av. Maria Amália L. de Azevedo, 615 
•Tucuruvi - *Drogaria 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. Estevão & 
Cia. Ltda. - Av. Ede, 503 •V. Ester - *Drogadelli 
Drogaria e Perf. Ltda. - R. Maria Curupaiti, 871 •V. 
Guilherme - *Farmácia Droga Candida Ltda. - R. 
Maria Cândida, 1.137 - *Drogaria Vila Guilherme 
Ltda. - R. do Imperador, 1.041 - *Irmãos Gui-
marães 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 Buono, 1.395 •V. Maria - *Droga-
sil S/A. - Av. Guilherme Cotching, 1.802 - *Droga-
cerefar Ltda. - Av. das Cerejeiras, 1.317 - *Droga-
ria e Perfumaria Vitas Farma Ltda. - R. Canhoneiro 
Mearim, 732 - *Drogaria Droga-Cell Ltda. - Av. 
Conceição, 4.142 •V. Mazzei - *Farmácia Central 
de V. Mazzei Ltda. - Av. Mazzei, 1.659 - *Droga 
Lider Ltda. - R. Paulo Avelar, 942 •V. Medeiros 
- *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. Tan-
que Velho, 1.047 •V. Paiva - *Drogaria Angelina 
Ltda. - R. do Imperador, 1.262 - *Drogaria Av. Con-
ceição 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

FARMÁCIAS 
DE PLANTÃO

Com as academias fechadas a corrida solo é 
opção de atividade física, mas requer cuidados

Em razão da pandemia do co-
ronavírus, as academias estão fe-
chadas temporariamente e a cor-
rida é uma alternativa para a 
continuidade da prática de ativi-
dade física, uma vez que não en-
volve contato físico. De acordo 
com o Ministério da Saúde, exer-
cícios ao ar livre estão permitidos, 
desde que não sejam praticados 
em grupo. Mas para que a corri-
da cumpra o propósito de hábito 
saudável, alguns cuidados devem 
ser observados para minimizar o 
aparecimento de lesões, sem dei-
xar de lado as medidas de pre-
venção ao coronavírus, ressalta o 
presidente da ABTPé (Associação 
Brasileira de Medicina e Ci rurgia 
do Tornozelo e Pé), dr. José 
Antônio Veiga Sanhudo.

A corrida está entre os es-
portes mais praticados no mun-
do. A atividade melhora muito o 
condicionamento físico e men-
tal, ajuda a emagrecer e no com-
bate de inúmeras doenças, en-
tre elas diabetes, hipertensão 
arterial sistêmica, dislipidemia 
e osteoporose. Além de agradá-
vel, a corrida não exige nenhu-
ma habilidade especial, mas é 
importante iniciar a ativida-
de sob a orientação de um pro-
fissional. “Na impossibilidade 
dessa supervisão, como na pan-
demia que estamos vivendo, al-
guns cuidados devem ser obser-
vados”, explica dr. Sanhudo.

O especialista ressalta que 
o aumento do desempenho do 
praticante de corrida deve ser 
progressivo e lento para mini-
mizar as lesões de sobrecarga. 
Veja abaixo importantes dicas 
para quem deseja iniciar a prá-
tica de corrida:

•Antes e depois de correr, sem-
pre aqueça com caminhada ou 

trote e alongue-se sem pressa;
•Se você corre diariamente, 
procure alternar o tênis que 
usa, pois a resiliência do calça-
do, que é a sua capacidade de re-
cuperar as suas características 
originais para absorção de im-
pacto, costuma ser superior a 24 
horas. Desta forma, se você não 
respeitar este cuidado, a chance 
de desenvolver uma lesão de es-
forço repetitivo é maior;
•Evite lavar o tênis que você 
usa para correr. A umidade en-
fraquece as costuras e diminui a 
vida útil do seu calçado;
•A vida útil de um calçado de 
corrida depende do peso do cor-
redor e do tipo de terreno em 
que ele é utilizado, entre ou-
tros fatores, mas via de regra, 
um tênis suporta bem 500 Km 
de uso;
•Tenha cuidado ao correr em 
declives, eles aumentam a pres-
são do peso corporal e, conse-
quentemente, a sobrecarga nos 
membros inferiores;

•Ao recuperar-se de uma lesão, 
inicie correndo a metade do per-
curso que você estava corren-
do quando teve que parar e au-
mente não mais do que 10% a 
cada semana, até alcançar o ní-
vel desejado;
•Se você apresentar queixas de 
dor nos pés durante ou após a 
corrida, não espere para consul-
tar um especialista. A maioria 
das lesões são muito mais facil-
mente tratadas e requerem me-
nor tempo de afastamento das 
atividades, se abordadas no seu 
início;
•Um leve desgaste irregular do 
tênis é esperado para a maioria 
das pessoas, mas quando esse 
desgaste é maior, aparece logo 
nos primeiros dias de uso do cal-
çado ou, se está associado com 
sintomas, pode ser um indicati-
vo de que a pisada não é neutra. 
A avaliação de um especialista 
pode ajudar na indicação de pal-
milhas ou tênis específicos para 
cada tipo de pisada.

Foto: Divulgação

Presidente da ABTPé dá dicas para evitar lesões durante a prática, 
que nesse período deve ser feita sem contato físico

Endócrino alerta que 
obesidade é grave 

fator de risco

“A obesidade diminui a Imu-
nocompetência. Vários estudos 
em animais e em humanos de-
monstram isso. Pessoas com 
obesidade têm uma menor ativi-
dade citotóxica das células que 
detectam e destroem invasores, 
sejam vírus, bactérias e mesmo 
células cancerígenas. Por isso, 
pacientes com obesidade estão 
entre os grupos de risco para a 
infecção do novo coronavírus”, 
explica dr. Marcio Mancini, en-
docrinologista especialista em 
obesidade da Sociedade Bra-
sileira de Endocrinologia e Me-
tabologia Regional São Paulo 
(SBEM-SP).

Dados indicam que, sete 
em cada 10 pacientes inter-
nados em unidades de terapia 

intensiva no Reino Unido com 
coronavírus, estavam com so-
brepeso ou obesidade.

De acordo com a World Obe-
sity Society, pes soas com obesi-
dade em todo o mundo já estão 
em alto risco de complicações 
graves da Covid-19, por cau-
sa do aumento do risco das do-
enças crônicas que a obesidade 
causa. Além disso, indivíduos 
com obesidade que se isolam e 
evitam o contato social já estão 
estigmatizados e experimen-
tam taxas mais altas de depres-
são. Vale lembrar que o excesso 
de peso, atinge mais da metade 
da população adulta no Brasil 
(55,7%) e não é apenas uma 
doen ça da faixa etária conside-
rada idosa.

Foto: Divulgação

Estudos indicam que obesos apresentam menor atividade antiviral

Especialista dá dicas posturais 
para o trabalho em casa

Com a necessidade de isola-
mento social para conter a pro-
pagação do novo coronavírus no 
Brasil, as empresas têm aderi-
do ao trabalho remoto. Mas a 
grande questão desta nova mo-
dalidade, é que a maioria das 
pessoas não possui estrutura fí-
sica e ergonômica para se man-
ter sentado em frente ao com-
putador por 8 horas diárias, por 
exemplo.

O home office também exi-
ge atenção, fazer pequenos ajus-
tes no ambiente residencial vai 
além de arrumar um espaço 
tranquilo para se manter longe 
das distrações. Um erro comum 
é não delimitar o espaço de tra-
balho. Ficar com o computador 
no sofá ou na cama, pode até pa-
recer confortável, mas além de 
ser prejudicial à saúde também 
reduz a produtividade. 

Realizar pequenas pausas e 
se movimentar durante o dia é 
fundamental para a circulação. 
Além da coluna, regiões como 
pescoço, punhos e panturrilhas 
também devem ser levados em 
consideração. Alongar essas re-
giões de tempos em tempos aju-
da e muito, a aliviar e prevenir 
futuras dores. Pensando nis-
so, o fisioterapeuta Bernardo 
Sampaio listou alguns tipos de 
alongamento para ajudar nestes 
dias de mudança:

Pulsos

Para aliviar essa parte do 
corpo, o que você terá de fazer 
são rotações em sentido horário 
e anti-horário nos dois pulsos. 
Você pode fazer estas repetições 
sempre que começar a sentir do-
res ou entre o final de uma tare-
fa e o início de outra

Braços

Junte as mãos e estique os 
braços para cima, deixando a 

postura ereta e o corpo bem ele-
vado. Se mantenha nessa posi-
ção por 20 segundos e repita o 
movimento a cada duas horas 
(ou no intervalo de tempo que 
achar necessário). Você também 
pode variar a direção, fazendo 
isso com os braços para a fren-
te, pelo mesmo tempo;

Pescoço

Para movimentar o pesco-
ço e aliviar a tensão que geral-
mente depositamos nesta re-
gião, a dica do especialista é 
começar com movimentos bem 
suaves. Incline a cabeça, por 5 
segundos, para cada lado e re-
pita por 5 vezes. Depois faça o 
mesmo para frente e para trás 
e para finalizar faça o movimen-
to de rotação completo nos dois 
sentidos, duas vezes para cada 
um deles;

Pernas

Para diminuir toda pressão 

que as pernas sofrem por fica-
rem na mesma posição duran-
te horas, você pode realizar 
um exercício super discreto: 
estique uma perna até ficar 
reta e flexione os joelhos para 
baixo, repetindo o movimento 
10 vezes em cada perna. Na úl-
tima repetição da série, deixe 
cada um dos membros inferio-
res esticados por 15 segundos. 
Além disso, não se esqueça de 
dar uma caminhadinha pela 
casa a cada duas ou três ho-
ras para ativar a circulação 
sanguínea;

Panturrilhas

Na hora em que você estiver 
em pé por algum motivo, jun-
te as pernas, fique na ponta dos 
pés e, depois volte a posição ini-
cial. Repita isso de 10 a 15 ve-
zes sempre que puder. Com to-
das essas dicas, com certeza os 
dias de home office se tornarão 
mais produtivos e as dores vão 
ficar para trás.

Foto: Divulgação

Trabalhar em casa é uma das saídas para diminuir o contágio do novo 
Coronavírus, no entanto fazer home office sem uma postura adequada 

pode causar consequências a saúde

O que foi notícia na semana
O Impostômetro da Associa ção Comercial de 
São Paulo (ACSP), foi desligado na última sex-
ta-feira (27), a medida visa adaptar o painel 
a novos parâmetros, diante dos impactos na 
economia provocados pelo novo corona-
vírus (covid-19). Com cálculo feito pelo 
Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação (IBPT), o Impostômetro da 
ACSP foi religado no dia 1º de abril, já 
sistemicamente ajustado.

•
O Senado Federal aprovou na última se-
gunda-feira (31), o Projeto de Lei (PL 
786/20) que autoriza, em caráter ex-
cepcional, durante o período de sus-
pensão das aulas em razão de situação 
de emergência ou calamidade pública, 
a distribuição de gêneros alimentícios 
adquiridos com recursos do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) aos pais ou responsáveis dos 

estudantes das escolas públicas de Educação 
Básica. O texto segue agora para sanção da 
Presidência da República.

•

O Sistema Cantareira, maior manancial da 
Região Metropolitana de São Paulo, vol-
tou a operar em sua faixa Normal, pela pri-
meira vez desde 2017, na última quarta-fei-

ra, 1º de abril. Assim, a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo (SABESP) poderá voltar a captar 
até 33 metros cúbicos, por segundo dos 
reservatórios do Sistema Cantareira, em 
vez do limite máximo de 31m³/s que a 
empresa estava seguindo, devido à faixa 
de operação de Alerta.

•
Na madrugada da última quarta-feira 
(1º), o deputado federal Luiz Flávio 
Gomes (PSB-SP), de 62 anos, morreu 
em São Paulo, em decorrência de com-
plicações de uma leucemia. A informa-
ção foi divulgada pelo Hospital Sírio-
Libanês, onde o parlamentar estava 
internado.

Foto: Fotos Públicas


