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Editorial
O Estado de São Paulo está em luto oficial por período 

indeterminado. A decisão anunciada pelo governador João 
Doria na última quarta-feira, teve como base, o registro 
superior a 3 mil óbitos no Estado provocados pela covid-19. 
Até a última quinta-feira, eram mais de 39.900 casos 
confirmados no Estado, número superior a 126 mil no Brasil, 
com número de óbitos acima de 8.500 mortos.

Esses números colocaram o Brasil entre os países com 
maior número de infectados e vítimas, superado, até aquele 
momento, pelos EUA e Reino Unido. Uma triste estatística 
que parecia ter sido controlada há algumas semanas, devido 
a adoção precoce de medidas como o isolamento social. 

Porém, com a queda crescente da adesão ao isolamento 
e a rápida ocupação dos leitos hospitalares, especialmente as 
vagas em UTI, os números só aumentam e o retorno gradual 
das atividades comerciais parece ficar cada dia mais distante. 
Por outro lado, há as dificuldades sociais e econômicas, 
provocadas pela perda dos postos de trabalho e renda. A 
recuperação econômica como um todo, também torna-se 
inviável nesse momento.

Apesar de um quadro tão difícil e desafiador, é necessário 
ter calma e continuar adotando as medidas necessárias. O 
isolamento social, apesar de ter adesão abaixo do esperado, 
continua sendo a principal medida para enfrentar a pandemia 
e reduzir seus efeitos devastadores. Nessa triste estatística, 
a Zona Norte aparece com destaque no levantamento da 
Prefeitura que aponta Brasilândia, como o bairro com maior 
número de mortes provocadas pela covid-19.

Nessa equação somam-se, além da intensa circulação 
de pessoas nas ruas, as más condições de moradia e 
infraestrutura básica. Porém, essa é uma realidade presente 
em todos os bairros carentes da Capital, revelando um dos 
aspectos cruéis da pandemia. Para este mês, é aguardada a 
abertura do Hospital Municipal da Brasilândia, que irá somar 
150 leitos de UTI ao enfrentamento da pandemia. Porém, 
esse acréscimo não será suficiente. O isolamento social ainda 
é fundamental para que possamos ter notícias melhores e 
mais alentadoras nesses tempos de covid-19. 

Neste domingo, comemoramos ainda o Dia das Mães. 
Dessa vez, sem as expectativas positivas do comércio, ou 
grandes comemorações. Uma das alternativas para não deixar 
a data passar em branco mesmo que a distância, o Governo 
do Estado lançou um aplicativo para ajudar o comércio e as 
famílias nessa data especial.

Ainda nesta edição, confira os aniversários dos bairros 
Imirim e Jardim Peri, assim como a passagem dos 83 anos 
da Rádio Bandeirantes, grande representante do jornalismo 
na cidade de São Paulo. Essas e outras notícias estão neste 
número de A Gazeta da Zona Norte, que continua em sua 
versão on-line, até que possamos poder editar, conjuntamente 
nossa versão impressa. 

A todos, uma boa leitura, ótimo final de semana e até 
nossa próxima edição, podendo reencontrá-los com saúde e 
paz!

O que foi notícia na semana
Na última quarta-feira (6), o Governador João 
Doria anunciou o repasse de R$ 3 milhões 
aos 589 centros de acolhimento de idosos do 
Estado, que reúnem 19,2 mil pessoas com 60 
anos, ou mais. Este repasse emergencial visa 
atender as despesas de custeio específicas, du-
rante a pandemia da covid-19. O repasse será 
usado para a compra de equipamentos de pro-
teção individual (EPI) para idosos e técnicos dos 
serviços, materiais de higiene pessoal, mate-
riais de limpeza para higienização dos espaços e 
utensílios e testes rápidos de covid-19.

•
Na última quarta-feira (6), o governador João 
Doria anunciou na coletiva, o início de um mu-
tirão para emissão de documento de iden-
tificação para a população em situação de 
rua. A ação será realizada no centro da capi-
tal pela Polícia Civil, por meio do Instituto de 
Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). 

Os atendimentos serão realizados na sede do 
Serviço Franciscano de Solidariedade (Sefras), 
na Rua Riachuelo, no Largo São Francisco, so-
mente mediante agendamento prévio, realizado 
pelo IIRGD, com apoio da Defensoria Pública. Os 
interessados poderão marcar dia e horário pelo 
telefone (11) 3311-3202. A medida visa evitar 
aglomerações, conforme as recomendações das 
autoridades de Saúde no combate ao novo co-
ronavírus. Neste primeiro momento, a estimati-
va de atendimento é de 40 pessoas por dia, (20 
atendimentos no período da manhã e outros 20 
durante à tarde, de segunda a sexta-feira).

•
Na última quarta-feira (6), o Sistema de 
Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo 
de São Paulo, mostrou que o percentual de iso-
lamento social no Estado foi de 47%. Os dados 
do Estado e dos municípios avaliados podem 
ser consultados no site www.saopaulo.sp.gov.

br/coronavirus/
isolamento.

•
De acordo com 
Pedro Gui ma-
rães presiden-
te da Caixa Eco-
nô mica Fe deral 
(CEF), o paga-
mento da se-
gunda parce-
la do Au xílio 
Emer   genc ia l 
deve ser mais 
rá pido, já que o 
go verno já tem 
uma base de da-
dos das pessoas 
que devem rece-
ber o benefício.
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Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte
FARMÁCIAS DE PLANTÃO

•Alto Mandaqui - *Drogaria Nova Mandaqui Ltda. - Av. 
do Guacá, 1.274 •Alto V. Maria - *Farmácia Montessori 
Ltda. - Praça Maria Montessori, 112 •Carandiru - *Far-
mácia Canteiro Ltda. - Av. Gen. Ataliba Leonel, 1.860 
•Casa Verde - *Adegmar Morais de Oliveira - R. Maram-
baia, 106 - *Drogalibra Ltda. - R. Carandaí, 64 - *Dro-
garia e Perf. WT Ltda. - R. Padre Antonio D’Angelo, 156 
- *Droga 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 Portu-
gueses, 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 Rodfarma Ltda. - Av. Manuel 
Bolivar, 317 •Jd. Neila - *Rede Genéricos Com. Medica-
mentos Ltda. - Av. Gustavo Adolfo, 1.143 •Jd. São Pau-
lo - *Drogaria S. Carlos do Jardim São Paulo Ltda. - Av. 
Leôncio de Magalhães, 1.221 •Lauzane Paulista - *Dro-
garia São Paulo S/A. - Av. Parada Pinto, 2.258 - *Drogaria 
TKM Ltda. - R. Cons. Moreira de Barros, 2.828 - *Droga-
ria 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 - *Jan-
ciauskas & Cia. Ltda. - Av. Gen. Ataliba Leonel, 3.083 
•Pq. Edu Chaves - *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. Aluízio 
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 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. Tucu-
ruvi, 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 Dro-
garia e Perf. Ltda. - R. Maria Curupaiti, 871 •V. Guilher-

me - *Farmácia Droga Candida Ltda. - R. Maria 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 Pau-
lo S/A. - Av. Guapira, 2.386 - *Drogaria Farmasaude Ltda. 
- Av. Júlio Buono, 1.395 •V. Maria - *Drogasil S/A. - Av. 
Guilherme Cotching, 1.802 - *Drogacerefar Ltda. - Av. das 
Cerejeiras, 1.317 - *Drogaria 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 - *Droga-
ria 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 Droga-
ria Ltda. - R. Tanque Velho, 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 - *Dro-
garia 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. Pro-
fessor Castro Júnior, 222

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias

Turma4ª

Agências da Caixa estendem 
o horário de atendimento
Desde a última segunda-

feira (4), todas as agências da 
CAIXA funcionam com horário 
estendido, a fim de garantir um 
melhor atendimento à popula-
ção. E, neste sábado (9), mais 
de 2 mil agências em todo país, 
vão abrir para atendimento do 
Auxílio Emergencial.

A CAIXA esclarece que to-
das as pessoas que chegarem às 
agências durante o horário de 
funcionamento, das 8 às 14 ho-
ras, serão atendidas. Não é pre-
ciso madrugar nas filas, evitan-
do, assim, períodos excessivos 

de espera e aglomerações. Todos 
os que chegarem até às 14 ho-
ras, horário de fechamento das 
agências, são informados de que 
o atendimento será realizado na 
mesma data.

Além disso, a CAIXA inten-
sificou o atendimento às pes-
soas que estão nas filas, de 
forma a dar celeridade com 
prestação de informações e ge-
ração de códigos (tokens), para 
a realização de saques, confor-
me o calendário de pagamento e 
da necessidade de se manter o 
distanciamento.

Como higienizar as mãos corretamente
Higienizar as mãos é a ma-

neira mais simples e eficaz de 
combater a contaminação pelo 
covid-19 e outras doen ças. O 
ato é tão importante, que a 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) definiu uma data, 5 de 
maio, como Dia Mundial de 
Higienização das Mãos.

Segundo dados da OMS, o 
hábito de higienizar as mãos, 
reduz a contaminação por vírus 
e bactérias, evitando, assim, a 
ocorrência de gripes, resfriados, 
entre outras doenças.

A infectologista da Rede de 
Hospitais São Camilo de São 
Paulo, dra. Michelle Zicker ex-
plica que, quando feita da forma 
correta, a higienização das mãos 
contribui, significativamente 
para a redução da transmissão de 
doenças, uma prática que hoje, 
em meio à pandemia do novo co-
ronavírus, se tornou essencial.

De acordo com a especialis-
ta, as mãos devem ser higieni-
zadas em diversas situações do 
cotidiano, por exemplo: ao che-
gar em casa, antes e depois de 
manusear alimentos, seja cozi-
nhando ou fazendo as refeições; 
antes e depois de ter contato 
com pessoas doentes; após utili-
zar o banheiro, mesmo em casa; 
sempre que manipular dinheiro 
e depois de assoar o nariz.

A infectologista ensina, a se-
guir, como lavar as mãos com 
água e sabão corretamente:

•Retire anéis ou outros acessó-
rios e molhe as mãos com água 
corrente;
•Aplique uma quantidade de sa-
bão suficiente para cobrir a su-
perfície das mãos;
•Friccione as palmas das mãos 
entre si e, a seguir, friccione 
uma mão na outra, utilizando 
a palma da mão direita para la-
var o dorso da mão esquerda e, 
vice-versa;
•Entrelace as mãos, esfregando 

os espaços entre os dedos. 
Friccione o dorso dos dedos de 
uma mão com a palma da mão 
oposta, com movimento de vai 
vem;
•Esfregue bem o polegar com 
a palma da mão oposta, fa-
zendo movimentos circulares. 
Friccione as pontas dos dedos 
e as unhas na palma da mão 
oposta, fazendo movimentos 
circulares;
•Enxague as mãos com água 
corrente;
•Por fim, seque-as com pa-
pel descartável ou uma toalha 
limpa, se estiver em casa. Nos 

espaços públicos, utilize o papel 
toalha para fechar a torneira, 
se houver necessidade de con-
tato manual. Todo o processo 
deve durar em torno de 40 a 60 
segundos.

E o álcool gel?

Dra. Michelle explica que 
o álcool gel pode ser usado na-
quelas situações em que lavar 
as mãos com água e sabão não 
é possível.

“As duas formas de higieni-
zar as mãos são equivalentes 
nas situações do dia a dia, des-
de que as mãos estejam visivel-
mente limpas. Caso haja sujeira 
visível, como pó ou restos de ali-
mentos, devemos lavá-las com 
água e sabão”, destaca.

Para se proteger ainda mais 
contra o novo coronavírus e ou-
tras infecções, a especialista re-
comenda seguir, também as de-
mais orientações do Ministério 
da Saúde. Ou seja, respeitar o 
distanciamento social, evitar to-
car os olhos, boca e nariz antes 
de lavar as mãos, cobrir a boca e 
o nariz com o braço ou um len-
ço de papel ao espirrar ou tossir, 
descartan do-o logo após, evitar 
contato com pessoas doentes e 
não compartilhar objetos de uso 
pessoal.
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Veja as dicas de limpeza para o combate ao coronavírus e outras doenças

Dicas para manter a roupa esportiva feminina com cara de nova
As roupas esportivas são le-

ves, delicadas e precisam ser hi-
gienizadas com cuidado. As pe-
ças são feitas de materiais que 
absorvem o suor, como a polia-
mida e o poliéster e também de 
elastano, um tecido flexível, po-
rém, que desgasta com facilida-
de se não receber o tratamen-
to adequado. Por isso, além de 
usar produtos de qualidade para 
lavar as roupas esportivas, é 
preciso seguir alguns cuidados. 
Confira as dicas da Comfort, 
para ter suas peças sempre lim-
pas e novas.

Roupa úmida não!

O suor impregnado nas rou-
pas pode estragá-las, caso fi-
quem sem lavar por muito tem-
po. Chegou da academia, da 
Yoga, ou daquele passeio no par-
que com o cachorro e não vai 
conseguir lavar a roupa naque-
le momento? Tente deixá-las es-
tendidas em um lugar arejado 
ou lavá-las assim que acabar seu 
treino. O ideal é sempre lavar o 
quanto antes, mas nem sempre 
é possível, não é mesmo?

Lave a mão, ou no modo 
delicado da máquina

O processo mecânico da má-
quina, sobretudo aquelas má-
quinas mais antigas, pode dani-
ficar as peças esportivas. Além 
disso, muitas delas são peque-
nas e muito delicadas, como os 
tops, por exemplo. Portanto, 
se você jogar essas roupas no 
modo completo da máquina, 

elas podem esgarçar. O ideal 
é usar a indicação de lavagem 
para roupas delicadas da má-
quina, ou lavar à mão. Se for 
lavar do modo manual, utilize 
água fria, pois o calor pode es-
timular o desgaste dos tecidos 
elásticos, como o material de 
suas calças de Yoga e shorts, le-
vando ao encolhimento e uma 
vida útil mais curta para suas 
roupas.

Use um sabão de qualidade

Usar um bom sabão é fun-
damental para manter as rou-
pas esportivas com cara de novas. 
Existem opções no mercado, es-
pecialmente formuladas com pro-
tetores de odores naturais para 
tecidos que absorvem umidade 
e materiais sintéticos, atacam as 
bactérias que crescem diretamen-
te nas roupas esportivas, remo-
vendo a verdadeira fonte de maus 
odores. A dica para uma melhor 
lavagem é dosar bem a quantida-
de de sabão com a quantidade de 
roupa a ser lavada e colocar a má-
quina no modo delicado.

Amaciante de qualidade 
pode, sim!

Muita gente acha que ain-
da não pode usar amaciante 
nas roupas esportivas, mas isso 
também já mudou, pois hoje em 
dia temos opções de amaciantes 
para peças de academia, como 
Comfort Sports, idealizado para 
tecidos sintéticos, ele sela as fi-
bras das suas roupas de ginásti-
ca e uniformes esportivos.
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As peças são delicadas e merecem atenção especial


