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Editorial
O Hospital Municipal da Brasilândia, finalmente teve suas 

atividades iniciadas na última segunda-feira. De acordo com as 
informações da Secretaria Municipal da Saúde, os primeiros 20 
leitos de UTI e 16 de enfermaria passam a atender pacientes 
com covid-19, um dado importante, especialmente na região 
apontada como a que mais concentra mortes pela pandemia 
na cidade de São Paulo.

Fruto de mais de duas décadas de reivindicações populares, 
o hospital vem preencher uma lacuna num dos bairros mais 
carentes e populosos da cidade. Afinal, Brasilândia tem uma 
população aproximada a 280 mil habitantes que, apesar das 
17 diferentes unidades de Saúde, voltadas para o atendimento 
desses moradores, ainda não dispunha de uma unidade 
hospitalar. Os mais próximos, até então eram: Hospital  
Municipal de Vila Penteado, Hospital da Cachoeirinha e o 
Hospital do Mandaqui  que, desde o ano passado tem seu 
pronto socorro fechado para reformas.

Suas obras começaram na gestão anterior, em 2015, com 
previsão de entrega dentro de 20 meses. Após um período de 
paralisação, os trabalhos só foram de fato retomados em 2017 
e, depois disso, a inauguração postergada seguidas vezes. A 
urgência intensificada pela pandemia do covid-19 e, sua 
expansão na região de Brasilândia intensificou a necessidade 
de entrega desse equipamento de Saúde.

Quando estiver em seu pleno funcionamento, esse 
hospital terá mais de 300 leitos e, de acordo com anúncios 
anteriores, sua UTI deve oferecer um total de 150 leitos para o 
enfrentamento à pandemia. Nessa fase inicial, 20 entram em 
funcionamento, número que deve aumentar, gradualmente. 
Ficaremos atentos à essa progressão, assim como o início do 
atendimento nos demais setores desse hospital, tão importante 
para a Zona Norte.

Como foi amplamente divulgado na última semana, o 
sistema público de Saúde enfrenta problemas para manter 
o atendimento geral, destinado às consultas e tratamentos 
eletivos. A pandemia obriga que todos os esforços sejam 
voltados para as vítimas de covid-19 nesse momento, porém 
os demais pacientes continuam precisando, e muitas vezes 
com urgência de tratamento e recursos. 

Essa talvez seja uma das mais duras lições dessa pandemia. 
Setores essenciais como Saúde, devem ser totalmente 
priorizados, para que todos os demais possam sempre ser 
preservados. Investimento fundamental, sempre em segundo 
plano em nossa País e, agora pagamos um preço ainda maior 
por isso. Cabe ao governo em todas as esferas, investir na 
Saúde pública e à toda população cobrar, através do voto 
consciente, essa mudança.

Nesta edição, destacamos ainda o aniversário de Casa 
Verde, um dos bairros mais tradicionais da Zona Norte que, 
felizmente tem recebido nesse período de quarentena muitos 
serviços de zeladoria. Outros ainda precisam ser atendidos, 
como o constante combate aos pontos viciados de acúmulo de 
lixo, que prevalecem em vários locais. Essas e outras notícias 
regionais estão neste número de AGZN, que segue em sua 
versão on-line, enquanto a quarentena for necessária no 
Estado de São Paulo. 

Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e até nossa 
próxima edição!

O que foi notícia na semana
Na última quarta-feira (13), o prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas, foi hospitalizado com des-
conforto abdominal, Covas está hospitalizado no 
Sírio-Libanês para uma avaliação clínica com-
pleta. Os resultados iniciais dos exames indicam 
que se trata de uma colite, inflamação do cólon, 
parte central do intestino grosso. O prefeito faz 
tratamento contra um câncer diagnosticado na 
cárdia, entre o estômago e o esôfago. 

•
Desde a última segunda-feira (11), as 13 uni-
dades do Cate - Centro de Apoio ao Trabalho e 
Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo, 
atenderam mais de 3.000 pessoas para serviços 
de habilitação do seguro-desemprego e requeri-
mento do auxílio emergencial. Os serviços foram 
retomados pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho para ajudar a população 
que está encontrando dificuldades para aces-
sar os benefícios, durante a crise provocada pela 

pandemia do coronavírus. As quatro novas uni-
dades localizadas nos bairros de Santana, Itaim 
Paulista, São Mateus e Jabaquara atenderam 
28,5% do total, cerca de 1.000 pessoas nos pri-
meiros três dias.

•

Na última terça-feira (12), foi publicado o edital 
no Diário Oficial onde a Prefeitura de São Paulo, 
solicita mais 100 leitos de UTI da rede particu-
lar para atendimento de pacientes com corona-
vírus. A previsão da gestão municipal é de utilizar 
20% dos 4 mil leitos da rede particular disponí-
vel na cidade. A Prefeitura tenta ampliar o aten-
dimento para evitar o colapso do sistema.

•
O Banco de Alimentos da Prefeitura de São Paulo 
registrou em abril o seu recorde de arrecadações 
e doações. Foram doadas 388 toneladas, valor 
14,8% maior que as doações realizadas durante 
todo o ano de 2019. No total, em abril foram do-
adas cerca de 11.444 cestas básicas e 184 to-
neladas em alimentos diversos, que foram desti-
nados às entidades assistenciais cadastradas no 
Banco de Alimentos, que distribuem os produ-
tos, ou preparam as refeições para a população 
mais vulnerável da cidade de São Paulo.
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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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Cerca de 25% dos pacientes que vieram a óbito 
em decorrência ao coronavírus, eram obesos
O estudo levantou os casos de 

doentes crônicos no Brasil e reve-
lou ainda que mais de 24% da po-
pulação tem hipertensão e mais 
de 7% está diabética, dois em 
cada 10 brasileiros estão obesos. 
É o que aponta uma pesquisa do 
Ministério da Saúde de 2019.

A partir de uma análise fei-
ta pela Obesity Society, as pesso-
as com obesidade, são considera-
das grupos de maior propensão 
a contraírem o vírus. Os resulta-
dos relatam que, da totalidade de 
pacientes que vieram a óbito em 
decorrência ao coronavírus, 25% 
eram obesos.

“Além disso, a obesidade 
contribui para doenças respi-
ratórias, como a síndrome de 
hiperventilação o que pode de-
sencadear insuficiência respira-
tória, tem como causa uma defi-
ciência do sistema imunológico,” 
afirma a dra. Luanna Caramalac.

De acordo com a OMS, esti-
ma-se que o excesso de peso e a 
obesidade, afetam um terço da 
população mundial, e isso tor-
na-se um problema ainda maior 
no cenário de pandemia, que es-
tamos vivendo.

De acordo com a nutricionis-
ta dra. Luanna, o importante é fi-
car mais atento nessa condição 
de isolamento social, já que o me-
nor índice de atividades físicas e 

tensões emocionais, faz com que 
o obeso possa ter convulsividade 
alimentar. Além disso, o consumo 
de ultra processados cresceu con-
sideravelmente nesse último mês, 
principalmente pelo maior prazo 
de validade, além de serem mais 
fáceis de estocar. “O ideal nesta 
época é ter uma alimentação sau-
dável e cuidar do corpo para man-
ter o peso dentro de casa.

Conheça algumas dicas para 
melhorar a alimentação e o sis-
tema imunológico em tempos de 
covid-19:

•Diminua a ingestão de ali-
mentos altamente inflamató-
rios, como farináceos açúcares, 

industrializados e aumente a in-
gestão nutricional;
•Busque por frutas, legumes, 
folhas, sementes, oleaginosas, 
gorduras boas, proteínas, car-
boidratos complexos e aumente 
a ingestão hídrica;
•Foque no seu sistema imunológi-
co, cuide da sua saúde intestinal, 
centro da nossa imunidade, do 
seu estado emocional, espiritual;
•Cuide da saúde intestinal, pro-
curando um profissional para 
avaliar, já que é no intestino 
que se concentra 80% do siste-
ma imunológico;
•Consulte um nutricionista 
para uma suplementação indi vi- 
dualizada.

Foto: Divulgação

25% dos pacientes que vieram a óbito em 
decorrência ao coronavírus, eram obesos

Alimentação saudável é grande 
aliada para aumentar a imunidade

Além das recomendações para evitar 
o contágio pelo novo coronavírus como: 
evitar locais fechados e com aglomera-
ção, lavar as mãos constantemente, cui-
dar da alimentação é fundamental para 
ter uma boa imunidade. Nesse período de 
quarentena, manter uma boa alimenta-
ção tem sido um desafio, uma vez que há 
uma procura muito maior por alimentos 
com muitas calorias, açúcar, industriali-
zados e, nem sempre  com os nutrientes 
necessários para que o organismo mante-
nha a imunidade em alta. 

Nesse sentido, a nutricionista Claudia 
Barros Gionnocaro, lista algumas dicas 
para uma boa alimentação e alerta: “Se 
alimentar mal não é comer pouco e, sim 
comer de uma forma errada, às vezes 
quem come muito pode estar se alimen-
tando mal, ingerindo alimentos processa-
dos, muito açúcar. Devemos comer comi-
da de verdade”.

Os alimentos saudáveis são aque-
les que a natureza oferece. “Vamos man-
ter nossos imu nomoduladores em alta. 
Imunomoduladores são nutrien tes que 
atuam no nosso sistema imunológico”. 
Alguns exemplos são: acerola, brócolis, 
limão, morangos (vitamina C), gema do 
ovo, salmão, óleo de fígado de bacalhau, 
(ricos em vitamina D, porém é essencial a 
exposição ao Sol), origem animal, espina-
fre, ovos (vitaminas do Complexo B). 

Foto: Divulgação

A nutricionista Claudia Barros Giannocaro, fala da importância 
em consumir comida de verdade para manter a imunidade alta

Educação São Paulo 
disponibiliza Word, 

Excel e outros 
programas para 

toda rede
Durante o isolamento so-

cial, a Secretaria de Educação 
do Estado de São Paulo (Seduc-
SP), tem se amparado nas tec-
nologias digitais para garan-
tir o estudo dos 3,5 milhões de 
alunos. Mas, não é só duran-
te a pandemia, que a Seduc-SP 
busca parcerias para proporcio-
nar inovação a rede esta dual, 
uma de muito sucesso é com 
a Microsoft que, disponibiliza 
gratuitamente o pacote Office 
365 para alunos, professores e 
servidores da rede estadual.

Para ter acesso ao paco-
te é preciso possuir e-mail ins-
titucional da Educação de São 
Paulo, disponível para todos os 
funcionários e estudantes, que 
pode ser obtido na Secretaria 
Escolar Digital (https://sed.
educacao.sp.gov.br/). Com este 
e-mail é só acessar o Portal 
da Microsoft (https://portal. 
microsoftonline.com) e selecio-
nar a opção “Instalar o Office”. 
Após o download, permitir a 
execução do arquivo em seu 
computador, siga os passos so-
licitados, aguarde o término 
da instalação, comece a usar o 
Office.

O pacote Office 365, contém 
os programas de referência uti-
lizados no mundo inteiro, como 
Word, PowerPoint e Excel que 
podem ser baixados em até cin-
co dispositivos diferentes, como 
PCs e dispositivos móveis. A 
parceria ainda disponibiliza es-
paço na “nuvem” que permi-
te salvar documentos online 
para ter o acesso remoto, ideal 
para quando voltarem as aulas 
presenciais.

Cate recebeu mais de 4 mil 
currículos para o Hospital 
Municipal da Brasilândia

A Prefeitura de São Paulo 
encerrou na última terça-feira, 
12 de maio, as inscrições para 
o processo seletivo de 213 va-
gas para trabalhar no Hospital 
Municipal da Brasilândia. O 
Cate - Centro de Apoio ao Tra-
balho e Empreendedorismo da 
Secretaria de Desenvol vimento 
Econômico e Trabalho recebeu 
4.457 currículos, uma média de 
21 candidatos por vaga. Os car-
gos disponibilizados são para seis 
meses em áreas:  Saúde, Técnica 
e Operacional. Profissionais da 
região norte, contam com priori-
dade na análise do currículo.

A primeira fase do processo 
seletivo ocorreu de forma on-li-
ne, com análise do perfil profis-
sional dos candidatos. Já a se-
gunda etapa é presencial e será 
estendida até essa sexta-fei-
ra (15), na unidade Brasilândia 
do Cate, localizada dentro da 

Subprefeitura Freguesia do Ó/
Brasilândia. No local, os profis-
sionais pré-selecionados passa-
rão por entrevista e prova.

Os cargos na área da En-
fermagem e de recepcionista 
foram as que mais atraíram os 
candidatos, sendo a maioria das 
inscrições recebidas. O proces-
so seletivo contou com oportu-
nidades para nutricionista, au-
xiliar de faturamento, técnico 
de gasometria, auxiliar de pro-
tocolos e atendimento (Same), 
farmacêutico, auxiliar de rou-
paria, entre outras. As informa-
ções sobre salários e benefícios 
serão repassadas durante o pro-
cesso seletivo.

O Cate recebeu currícu-
los de profissionais da capital, 
mas também da região metro-
politana, interior de São Paulo 
e de outros estados como Bahia, 
Goiás e Amazonas.


