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Editorial
Santana comemora oficialmente 238 anos, de história neste 

domingo, 26/7. Sua forte ligação com a Igreja Católica vem de sua 
própria formação, tendo entre seus primeiros ocupantes padres jesuítas 
que, aqui construíram uma capela de taipa dedicada a Santa Ana. Em 
1895, um desmembramento da Paróquia de Santa Efigênia deu origem 
à Paróquia de Santana, que teve como Matriz provisória a Capela de 
Santa Cruz no Alto de Santana.

A pedra fundamental da Igreja Matriz foi lançada em 1896, mas 
sua construção foi demorada, interrompida por crises econômicas 
decorrentes do período da 1ª Guerra Mundial, vindo a ser inaugurada 
somente após os anos 20. Porém, todo o crescimento do bairro se 
intensificou em todo o entorno da sua Igreja Matriz, tendo sua própria 
história marcada por valores religiosos. Prova disso é a data de 1782, 
considerada o marco inicial da história do bairro. Sua escolha deve-se ao 
fato de que neste ano, o Papa decretou Santa Ana como Padroeira do 
bairro e convencionou-se considerar seu dia como aniversário do bairro. 
Porém, os registros históricos mostram que a ocupação local começou 
muito antes disso, embora não se possa precisar uma data exata. 

Neste ano, o aniversário do bairro é marcado novamente por um 
importante acontecimento. A Igreja Matriz de Santana recebe, oficialmente 
o título de Basílica Menor em celebração que acontece às 15 horas, 
presidida pelo Cardeal Odilo Pedro Sherer. Concedido diretamente pela 
Santa Sé, esse título representa uma relevância maior da Paróquia junto 
ao Papa e, tem entre seus critérios de escolha, fatores como intensa 
veneração de seus fiés e sua beleza arquitetônica. Um reconhecimento 
importante para nossa região, que mesmo enfrentando os desafios dos 
grandes centros urbanos como a deterioração urbana, preserva suas 
pérolas que guardam importantes capítulos da história da cidade.

Outro capítulo muito importante para o desenvolvimento de Santana 
e, consequentemente de toda a Zona Norte, foi o aprimoramento 
dos transportes e de sua estrutura viária. Em todo esse processo, 
não podemos deixar de lembrar o trabalho desenvolvido por Ary Silva 
enquanto vereador da cidade de São Paulo em prol da região, que 
tem na Ponte Cruzeiro do Sul e alargamento da avenida, como uma 
das ações mais emblemáticas de seu trabalho. A partir dessas grandes 
obras, a região ganhou  estrutura para receber a linha do Metrô e 
alcançar o crescimento, que fazem de Santana um dos principais bairros 
paulistanos. Às vésperas da data, várias ruas da região começaram 
a receber intervenções nas calçadas. Nesta edição, destacamos a 
abrangência do plano para requalificação dos passeios em várias ruas e 
avenidas de Santana e Tucuruvi. Importante destacar que, a qualidade 
e a padronização são importantes para os pedestres, garantindo maior 
acessibilidade e conforto a todos. 

Ainda nesta edição, destacamos a retomada gradual das atividades 
que, desde as últimas semanas atingiu os parques estaduais e 
municipais da cidade. Na Zona Norte, grandes áreas como Horto 
Florestal e Parque da Juventude voltaram a receber o público, seguindo 
protocolos específicos. Importante destacar que o sucesso da retomada 
das atividades em todos os setores, são baseadas em regras específicas 
que precisam ser seguidas à risca. Vamos todos continuar fazendo a 
nossa parte e enfrentarmos os desafios que a pandemia trouxe para toda 
sociedade com o objetivo de conter seu avanço e, conseguir superar as 
dificuldades da melhor maneira possível.

Essas e outras notícias regionais estão neste número de A Gazeta 
da Zona Norte. Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e até 
nossa próxima edição!

O que foi notícia na semana
O ex-governador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, foi denunciado, na última 
quinta-feira (23), pelo Ministério Pú-
blico por falsidade ideológica eleito-
ral, corrupção passiva e lavagem de di-
nheiro. Alckmin é investigado dentro da 
Operação Lava Jato Eleitoral e, de acor-
do com a denúncia, o ex-governador re-
cebeu R$ 2 milhões em dinheiro vivo da 
Odebrecht em sua campanha pelo go-
verno do Estado em 2010 e, R$ 9,3 
milhões para sua reeleição em 2014. 
Esses recursos não constam da presta-
ção de contas do então candidato.

•
Antes de ser denunciado, Alckmin es-
tava para ser anunciado como coordenador da 
campanha de Bruno Covas, para a reeleição 
neste ano. Foram denunciados ainda Marco 
Antônio Monteiro, tesoureiro da Campanha de 
2014, seu funcionário Sebastião Eduardo Alves 
e, por parte da Odebrecht, Benedicto Barbosa 
da Silva Júnior, Luiz Antônio Bueno Júnior, Arnal-
do Cumplido de Souza e Silva, Maria Lúcia Gui-
marães Tavares, Fernando Migliaccio da Silva e 
Luiz Eduardo da Rocha Soares, além do doleiro 
Álvaro José Gallies Novis. 

•
A Secretaria de Desenvolvimento Social do Esta-
do de São Paulo ultrapassou a marca de 10 mi-
lhões de refeições para viagem em embalagens 
descartáveis fornecidas na rede Bom Prato du-
rante a pandemia, sendo mais de 200 mil distri-
buídas gratuitamente em 50 dias de operação, 
sendo cerca de 48,1 mil cafés da manhã, 104,5 
mil almoços e 48,2 mil jantares, cujo intuito é 
promover a segurança alimentar das pessoas em 
vulnerabilidade e em situação de rua. As unida-
des que mais distribuíram foram: Campos Elíseos, 

Campinas, Santo Amaro, Brás, Santana, Ribeirão 
Preto, Lapa, São Mateus, Jundiaí e Taubaté. 

•
Na última quarta-feira (22), o Palácio do Planalto 
informou que o presidente Jair Bolsonaro conti-
nua infectado pelo coronavirus. Foi realizado um 
novo teste e o resultado foi positivo, já é o ter-
ceiro desde que ele contraiu a doença. Segundo 
a nota divulgada pelo Planalto “O presidente 
Jair Bolsonaro segue em boa evolução de saú-
de, sendo acompanhado pela equipe médica da 
Presidência da República. O teste realizado pelo 
presidente no dia, 21, apresentou resultado po-
sitivo”, disse o Planalto.

•
Na última terça-feira (21), a Prefeitura de Li meira 
(SP) anunciou que vai decretar lockdown no mu-
nicípio por dois fins de semana, por conta da pan-
demia da covid-19. Segundo a administração, só 
poderão funcionar apenas serviços de saúde; se-
gurança; clínicas de animais; hotelaria; serviços 
públicos; de radiodifusão, telefonia e internet; in-
dústrias alimentícias; postos de combustíveis, 
das 8 às 18 horas; cartórios; delivery de comida 
e gás. A medida foi anunciada durante uma cole-
tiva de imprensa e vai valer para os fins de sema-
na dos dias 25 e 26 de junho e 1º e 2 de agosto.
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Turma4ª
•Alto Mandaqui - *Drogaria Nova Mandaqui Ltda. - Av. 
do Guacá, 1.274 •Alto V. Maria - *Farmácia Montessori 
Ltda. - Praça Maria Montessori, 112 •Carandiru - *Farmá-
cia 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. 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 - *Drogaria Imirim 
Ltda. - Av. Imirim, 2.708 - *Drogaria Albi Ltda. - Av. Imirim, 
1.155 •Jd. Brasil - *Drogaria Nova Jardim Ltda. - Av. An-
tenor 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. 
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 - *Dro-
garia 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 Amaral, 
1.424 •Limão - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Prof. Ce-
lestino 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 - *Drogaria Cavalhari Ltda. 
- Av. José Maria Fernandes, 67 •Santana - *Drogaria São 
Paulo S/A. - R. Voluntários da Pátria, 1.935 - *S.S. Utiya-
ma & 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 - *Droga-
ria 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 Caro-
lina 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. 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 - *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 Velho, 
1.047 •V. Paiva - *Drogaria Angelina Ltda. - R. do Impera-
dor, 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 Ribei-
ro - Av. Professor Castro Júnior, 222

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias

Catarata é uma das principais causas de cegueira 
no mundo, conheça alguns sintomas iniciais

Existem muitas formas de 
identificar o início da catarata, 
doença que pode provocar per
da da visão. Tais sinais, no en
tanto, podem passar despercebi
dos. “No princípio a pessoa pode 
sentir uma diminuição na acui
dade visual, além de dificuldade 
para ver e distinguir cores. Visão 
dupla, troca frequente de ócu
los para correção de grau e pro
blemas para enxergar em lugares 
poucos iluminados, também são 
alguns dos sinais”, alerta o oftal
mologista do Hospital CEMA, 
Minoru Fujii. Outro sintoma ini
cial importante, que ocorre em al
guns casos, envolve uma piora da 
visão na presença de luzes fortes. 

Embora a catarata seja mais 
comum na terceira idade, ela 
também afeta os mais jovens, e 
tem inúmeras causas, além do 
envelhecimento. Doenças como 
diabetes, rubéola (durante a 
gra videz), uso de medicamentos, 

como corticoides, uso exagera
do de álcool, cigarros e exposição 
a produtos químicos e radiação 
ultravioleta, podem favorecer 
o aparecimento da doença, que 
também pode ter causa congê
nita, ou seja, bebês podem nas
cer com a enfermidade. “Em 

pessoas acima de 65 anos, a pa
tologia atinge quase metade da 
população mundial, cerca de 
46%”, explica o médico. 

A catarata ocorre quando o 
cristalino  lente natural do olho 
humano  se torna opaco, pre
judicando e, posteriormente, 

impedindo que a pessoa enxer
gue. Isso porque o cristalino au
xilia na visão para perto e para 
longe. Caso a pessoa não trate o 
problema, ela perde a visão. O 
tratamento para a doença é ci
rúrgico, e o procedimento é um 
dos mais seguros na área médica. 

A cegueira em virtude da ca
tarata pode ser revertida com a ci
rurgia, por isso é importante um 
acompanhamento médico, desde 
os primeiros sintomas. “Embora 
a diminuição da visão seja rever
sível, a cirurgia, quando adiada 
por muito tempo, fica mais com
plicada, já que o cristalino se tor
na mais rígido”, detalha Fujii. 

Por isso, caso note alguma 
alteração ocular, procure um es
pecialista. A cirurgia de catara
ta é rápida, indolor e promove 
uma melhora significativa da vi
são, graças à remoção do crista
lino, que é substituído por uma 
lente artificial.
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Em virtude da pandemia, muitas pessoas têm evitado procurar ajuda 
médica, mas enfermidades, como a catarata, estão entre urgências 

que não podem ser negligenciadas

A febre pode ser um forte in
dício de que há algo errado no 
organismo, como uma infecção 
causada por vírus ou bactéria, 
por exemplo. Por isso, é muito 
importante ter um termômetro 
em casa, para poder informar ao 
médico a temperatura exata.

A temperatura corporal nor
mal é mais elevada em crianças 
préescolares e mais elevada en
tre os 18 e os 24 meses de idade. 
Contudo, a despeito dessas varia
ções, a maioria dos médicos defi
ne a febre como uma temperatura 
de 38°C, ou mais quando medida 
com um termômetro retal.

De acordo com Departa
mento Científico de Pediatria 
Am bulatorial da Sociedade Bra
sileira de Pediatria, a febre é 
uma das queixas mais comuns 
entre os pais e representa de 20% 
a 30%, das idas de crianças aos 
consultórios. Já nas emergên
cias, esse número aumenta para 
65% e nos serviços de emergên
cia (pronto socorro), atendimen
to telefônico, ou por aplicativos 
eletrônicos de comunicação che
ga a 75%. Saiba como baixar a fe
bre do bebê em casa:

•Mantenha a criança em quarto 
ventilado e em repouso relativo;
•Ofereça líquidos (água, chá) ge
nerosamente, mas sem forçar;
•Alimente a criança de acordo 
com o apetite, sem insistir;

•Banhos de imersão: use água 
morna (temperatura um pouco 
inferior à do paciente); 
•Prolongue o banho por dez mi
nutos ou mais, deixando a água 
esfriar lentamente. Ao mesmo 
tempo, ponha compressas (pa
nos) frias na testa da criança;
•Nunca coloque álcool no corpo 
da criança, nem na água do ba
nho, pois há perigo de intoxicação;
•Nunca ponha a criança com fe
bre em água gelada ou fria, pois 
pode ser perigoso (choque térmi
co levando à diminuição rápida 
da temperatura com risco de cri
se convulsiva);
•Sempre que surgirem tremo
res, suspenda o banho e agasa
lhe moderadamente a criança;
•Não coloque uma criança que 
está tendo convulsão em banho 
de imersão.

Asma: como evitar crises durante o inverno
A asma é uma doença pulmo

nar inflamatória crônica  sem 
cura  que causa episódios recor
rentes de falta de ar, tosse crôni
ca, chiado e aperto no peito, as 
crises são classificadas entre le
ves, moderadas e graves. Segundo 
o Ministério da Saúde, mais de 20 
milhões de brasileiros sofrem com 
asma, entre crianças e adultos, e a 
doença é considerada um proble
ma mundial de saúde.

Diversos fatores podem de
sencadear, ou agravar a asma. O  
mais comum é a hipersensibili
dade a poeira e ácaros, pelos de 
animais, restos de insetos, mofos 
e polens, além desses, a variação 
climática, alteração emocional, 
medicamentos e exercícios tam
bém fazem parte do grupo.

“É fundamental identificar 
a asma o quanto antes, mesmo 
em casos leves, pois a cada crise 
da doença, o pulmão é afetado e 
fica mais frágil, demorando ain
da mais tempo para se recuperar 
e voltar ao seu estado normal”, 
alerta a dra. Tatiana Abdo CRM
SP 101.585, otorrinolaringologis
ta. Para a especialista, uma das 
chaves para o controle da asma é 
a educação do paciente e seus fa
miliares. “Os parentes precisam 
reconhecer a doença, tornando
se, assim parceiros efetivos du
rante o tratamento recomendado 
pelo médico”, explica.

Estimase que 80% dos as
máticos também possuem rinite 

alérgica. Os seus sintomas mais 
comuns são: tosse seca, sensa
ção de secreção na garganta, es
pirros e peso na face, apesar de 
baixa gravidade, a rinite alérgi
ca pode impactar negativamen
te a qualidade de vida, por isso, 
deve ser tratada com medica
mentos e em conjunto com a 
asma. Os principais fatores que 
causam, ou agravam as duas 
doenças são agentes externos 
(como poeira e ácaros) presen
tes nas vias respiratórias, por 
isso é importante rea lizar a hi
gienização nasal diariamente, 
garantindo a limpeza das vias 
aéreas. 

Além do tratamento médico, 
algumas medidas simples podem 
ser tomadas para amenizar as 

crises de asma e também evitar 
a rinite alérgica, confira abaixo: 

1. A limpeza da casa deve ser 
rea lizada com aspirador e pano 
úmido. Não utilize utensílios 
domésticos como a vassoura que 
espalham pó pelo ar;

2. Evite perfumes, ou produtos 
de limpeza com cheiro forte que 
podem desencadear as crises de 
asma; 

3. Encape colchões e traves
seiros com plástico, ou teci
do específico, impermeável aos 
ácaros; 

4. Evitar o cigarro e outros irri
tantes das vias aéreas;

5. Animais domésticos devem 
ser mantidos fora de casa; 

6. Evite o uso de produtos quími
cos, como: removedores, lustra mó
veis, inseticidas, sprays em geral;

7. Realizar higienização nasal 
com soluções salinas, evita que 
agentes externos entrem em con
tato com as vias respiratórias su
periores, prevenindo assim crises 
de rinite e, consequentemente 
um melhor controle da asma. 

8. Objetos que facilitam o acú
mulo de pó como: brinquedos, 
bichos de pelúcia, livros e revis
tas, almofadas e tapetes devem 
ser evitados;

9. Mantenha sempre sua casa 
bem arejada.

“Além de evitar os fatores de
sencadeantes é imprescindível 
manter o tratamento da asma 
em dia. Com o tratamento é pos
sível controlar os atuais sinto
mas e, ao mesmo tempo, pre
venir riscos futuros. Temos à 
disposição um grande arsenal de 
medicamentos muito eficazes e, 
comprovadamente seguros para 
tratar a asma, apesar de não co
nhecermos uma cura, o asmáti
co bem controlado não só pode, 
como deve ter uma vida comple
tamente normal”, sinaliza a dra. 
Tatiana CRMSP 101.585.
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Além do tratamento médico, medidas simples podem
 fazer a diferença na vida do asmático

Pediatra dá dicas para 
baixar a temperatura do bebê 

antes de levar ao médico
Foto: Divulgação

Veja dicas de como baixar 
a febre do bebê


