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Editorial
Uma boa notícia para quem utiliza a Avenida Sezefredo 

Fagundes no sentido Mairiporã e bairros próximos à Serra da 
Cantareira, é o término das obras na altura do número 5.990, 
onde um grande solapamento chegou a impedir a circulação de 
ônibus e veículos grandes, desde fevereiro. As obras tiveram início 
em março e, finalizadas no tempo previsto, 180 dias. A Gazeta 
da Zona Norte acompanhou desde o início esse trabalho, sempre 
ressaltando a importância dessa obra, principalmente para quem 
utiliza o transporte coletivo na região.

Durante os primeiros meses, moradores dos bairros próximos 
que seguiam para Santana, ou Tucuruvi, precisaram se adaptar a um 
itinerário mais longo dos ônibus que não podiam circular por esse 
trecho da Avenida Sezefredo Fagundes, aumentando ainda mais o 
tempo de locomoção. Importante também destacar que, diante da 
tendência de períodos de chuvas intensas durante o verão, essa 
obra previne e impede a ocorrência de novos desabamentos no 
local, melhorando a segurança em todo o seu entorno.

Outra boa notícia é a conclusão de mais uma etapa das obras 
de contenção das cheias no Córrego Tremembé. Dessa vez, a 
Prefeitura anunciou que o reservatório localizado na Avenida Maria 
Amália Lopes de Azevedo está em fase final de obras, embora já 
esteja em funcionamento parcial, para evitar enchentes desde o 
final do ano passado.

Importante ressaltar que a necessidade de obras para evitar 
enchentes em toda a extensão do Córrego Tremembé, é uma 
demanda de décadas na região, que só começou a tomar forma a 
partir de 2013, quando foi incluído no pacote de obras a receberem 
recursos do Governo Federal, através do Plano de Aceleração do 
Crescimento - PAC.

Desde então, várias audiências públicas foram realizadas para 
esclarecer o projeto e sua interferência na vida de moradores 
das proximidades do Córrego Tremembé. As obras foram, de fato 
iniciadas em 2017 e, devem ser entregues impreterivelmente até 
o final deste ano. Dessa forma, toda a região que, durante anos 
foi castigada com grandes enchentes, já vem obtendo significativa 
melhora nos últimos anos. Importante lembrar que é impossível 
obter a resolução total do problema que depende de muitos 
fatores como a própria intensificação dos fenômenos climáticos. 
Porém, sua melhora já tem se mostrado significativamente efetiva.

Na área da Educação, destacamos também a conclusão das 
obras do CEU Taipas que tem entrega prevista para o final deste 
mês. Essa é uma das 12 unidades construídas, recentemente na 
cidade de São Paulo que ganhará cerca de 6 mil novas vagas para 
Educação Infantil na cidade. Assim como os demais equipamentos 
de Educação, a unidade ainda não receberá o público, uma vez 
que o retorno das atividades presenciais nas escolas, não está, 
ainda, definido. Porém, essa é uma conquista muito importante 
para a Zona Norte que já tem nos CEUs: Jaçanã e Paz exemplos 
da importância do investimento em Educação, principalmente em 
regiões mais carentes.

Essas e outras notícias locais 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

Na última segunda-feira (31/8), o presidente 
Jair Bolsonaro foi diagnosticado com cálculo re-
nal e será submetido a uma cirurgia de catete-
rismo para remover a pedra que se formou no 
rim. Bolsonaro disse que fez uma ultrassonogra-
fia e que a pedra no rim é um pouco maior que 1 
grão de feijão.

•
Na última quarta-feira (2), o governador João 

Doria anunciou o lançamento do programa 
Psicólogos da Educação, que vai contratar pelo 
menos mil profissionais da área para atender 3,5 
milhões de estudantes e 250 mil professores e 
servidores da rede estadual paulista. O atendi-
mento remoto vai ser feito em mais de 5 mil es-
colas, a partir de novembro. Para ter acesso ao 
atendimento, as escolas terão de realizar agenda-
mento por meio de uma plataforma específica. As 
equipes das Diretorias de Ensino e da Secretaria 
de Educação vão fazer o monitoramento e avalia-
ção da atuação dos psicólogos e da melhoria do 
convívio escolar na rede pública.

•
As vendas no comércio da cidade de São Paulo 
voltaram a mostrar recuperação no mês de agos-
to, comparando-se com o mês anterior. De acor-
do com o Balanço de Vendas da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP), a alta média foi 
de 24,8% nos resultados do comércio paulistano. 
A recuperação em agosto é um reflexo das me-
didas de flexibilização do funcionamento do setor 
comercial e do Dia dos Pais. De acordo com o ín-
dice, foi a segunda alta consecutiva nos resulta-
dos das vendas.  Em julho, comparando-se com 
junho, o crescimento foi de 19,8%. Em julho, o 

Indicador do Movimento do Comércio a Prazo 
(IMCP) - Sistema de Proteção ao Crédito (SPC), 
mostrou alta de 33,2%, enquanto o Indicador de 
Movimento de Cheques (IMC) - SPC registrou um 
aumento de 16,4%. Entretanto, os resultados 
ainda são modestos em relação a agosto do ano 
passado, com uma queda de 33,6%. E, nos últi-
mos 12 meses, sobre o mesmo período anterior, 
o resultado foi negativo em 21,3%

•
A Embraer anunciou que irá demitir cerca de 2,5 
mil funcionários nas fábricas no Brasil. Segundo 
a empresa, 1 600 desligamentos serão feitos em 
adesões ao Plano de Demissões Voluntárias e ou-
tros 900 cortes serão feitos para ajuste do qua-
dro de funcionários. De acordo com a empresa, 
essa medida é reflexo da crise econômica cau-
sada pela pandemia do coronavírus e, o cance-
lamento da parceria com a Boeing também seria 
um dos motivos, justifica a empresa. 

•
Na última quarta-feira (2), uma criança de 4 anos 
morreu carbonizada, após um incêndio atingir 
uma comunidade no Jardim Peri Alto, na Zona 
Norte de São Paulo. O fogo foi extinto pelo Corpo 
de Bombeiros por volta das 11 horas.

Foto: Agência Brasil
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•Água Fria - *Drogaria Sullafarma Ltda. - Av. Água 
Fria, 1.114/ 1.118 - *Drogaria Jd. França Ltda. - R. 
José Albuquerque Medeiros, 194 - *Droga Tato Ltda. 
- Av. Dr. Meirelles Reis, 90 •Alto de Santana - *Far-
mácia e Drogaria Cantareira Ltda. - R. Arthur Guima-
rães, 278 •Alto V. Maria - *Corral Alves & Cia Ltda. 
- Av. Alberto Byington, 1.996 •Casa Verde - *Drogaria 
Adma Ltda. - Av. Casa Verde, 1.648 *Drogaria Nessa 
Ltda. - R. Joaquim Afonso de Souza, 590 •Freguesia 
do Ó - *Drogaria São Paulo S/A. - R. Bonifácio Cubas, 
116 - *Drogaria Alpha Ltda. - Av. Itaberaba, 2.629 - 
*Edfarma Ltda. - R. Bartolomeu Faria, 651-A •Imirim 
- *José Sérgio da Silva e Cia Ltda - R. Nova dos Por-
tugueses, 822 - *Minefarma Ltda. - Av. Imirim, 1.592 
- *Drogaria Imifarma Ltda. - Av. Imirim, 2.249/2.253 
- *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Imirim, 3.115 •Ita-
beraba - *Farmácia e Manipulação Principal Ltda. - 
Av. Itaberaba, 445 - *Drogaria Santa Cruz Itaberaba 
Ltda. - Av. Itaberaba, 2.029/2.033 - *Drogaria Castro 
Fornazari Ltda. - R. Parapuã, 710 - *Drogaria Fornazari 
Ltda. - R. Parapuã, 700 •Jd. Brasil - *Drogaria Mar-
bella Ltda. - Av. Jardim Japão, 804 - *Drogaria Mendes 
Ltda. - Av. Mendes da Rocha, 547 - *Drogaria Garros 
Ltda. - Av. Roland Garros, 1.443 •Jd. Japão *Farmá-
cia Drogatuante Ltda. - Praça Nippon, 40/46 - Lj. 06 
•Jd. Paulistano - *Drogaria e Perf. Jd. das Pedras 
Ltda. - R. das Pedras, 27-A •Jd. Peri - *Drogaria Brito 

Ltda. - R. São Gonçalo do Abaeté, 274 •Jd. Primavera 
- *Nursia Farma Com. Prods. Farmac. Ltda. - Av. Inajar 
de Souza, 2.770 •Jd. S. Paulo - *Drogaria Bruno Ltda. 
- Av. Leôncio de Magalhães, 131 •Jd. Tremembé - 
*Drogaria Alpes do Jaçanã Ltda. - Av. Maria A. L. de 
Azevedo, 3.860 - Lj. 01 •Lauzane Paulista - *Antonio 
Carlos F. Vianna - R. Alberto Savoy, 27 •Limão - *Dro-
garia Bolsoni do Limão Ltda. - Av. Dep. Emílio Carlos, 
1.239 - *Organização Farmac. Drogaverde Ltda. - Av. 
Mandaqui, 240 •Parada Inglesa - *Drogaria N. Sra. 
Aparecida - Av. Gal. Ataliba Leonel, 3.361 •Pq. Edu 
Chaves - *Drogaria Itamonte Ltda. - R. Itamonte, 
2.712 *Droga Tami Ltda. - Av. Edu Chaves, 670 •Pq. 
Novo Mundo - *Drogaria Hierro Ltda. - Al. Sub.-Ten. 
Francisco Hierro, 216 •Pq. Peruche - *Drogaria Dro-
gapax Ltda. - R. Waldemar Martins, 609 •Pq. Rodri-
gues Alves - *Droga Cruz de Malta Ltda. - R. Cruz de 
Malta, 408 •Santana - *Drogaria São Paulo S/A. - R. 
Voluntários da Pátria, 2.236 - *Drogaria Utiyama Ltda. 
- R. Alfredo Pujol, 994 - *Folha Verde - Farm. de Manip. 
Ltda. - R. Conselheiro Moreira de Barros, 18 - *Dro-
garia Metrofarma Ltda. - Av. Cruzeiro do Sul, 3.143 
•Tremembé - *Drogaria Sas Ltda. Av. Cel. Sezefredo 
Fagundes, 1.354 - *Drogaria Vizofarma Ltda. - Av. Cel. 
Sezefredo Fagundes, 2.133 - *Bio Derma Farmácia de 
Manipulação Ltda. - Pça Dona Mariquinha Sciascia, 71 
•Tucuruvi - *Silvio Nakano & Cia. Ltda. - Av. Tucuruvi, 

217 - *Palhao Kuroda & Cia. Ltda. - R. Major Dantas 
Cortês, 234 *Drogasil S/A. - Av. Tucuruvi, 403 - *Dro-
gadex Ltda. Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 276 •V. Bra-
silândia - *Drogaria Nova Parapuã Ltda. - R. Parapuã, 
1.718 - *Droga Laura Ltda. - Estrada Lazaro Amâncio 
Barros, 1.255 •V. Diva - *Drogaria Fujimori Ltda. - R. 
Carolina Soares, 269 •V. Ede - *Droga São José Ltda. 
- Av. Ede, 1.050 •V. Guilherme - *Irmãos Guimarães 
Ltda. - Av. Otto Baumgart, 500 - Loja 109 - *Drogaria 
S. José V. Guilherme Ltda. - R. Maria Cândida, 974 •V. 
Gustavo - *Bandrogas Ltda. - Av. Júlio Buono, 1.890 
•V. Maria - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Guilherme 
Cotching, 880 - *Drogaria Anacris Ltda. - R. Curuçá, 
880 •V. Medeiros - *Droga Nita Ltda. - R. Geolândia, 
1.302 - *N. Yoshizumi & Cia. Ltda. - Av. Nossa Se-
nhora do Loreto, 798 •V. Munhoz - *Farmácia Pérola 
Ltda. - Av. Conceição, 2.141 •V. N. Cachoeirinha - 
*Takashi Sakamoto e Cia. Ltda. - Av. Parada Pinto, 01 
•V. Nivi - *Drogaria Nagamine Ltda. - R. Baltazar de 
Moraes, 61 •V. Paulistano - *Drogalina JB Ltda. - R. 
Jordão Camargo de Oliveira, 36 •V. Penteado - *Dro-
garia Caiape Ltda. - Av. Padre Orlando Garcia da Silvei-
ra, 20 •V. Sabrina - *Drogaria Vessugui Ltda. - Praça 
Angelo Conti, 218 - *Drogaria Sabrifarma Ltda. - Av. 
Marechal Argolo Ferrão, 258.

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias
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EU TE BENZO - O LEGADO 
DE MINHAS ANCESTRAIS, 
de Jacqueline Naylah, (Editora  
Besouro Box), Esse livro é um 
convite para adentrar em uma 
casa de benzedeira, relembrar 
dos tempos em que tudo era mais 
simples, singelo e amoroso. Se o 
leitor fechar os olhos talvez ain
da sinta um cheirinho de arruda, 
ainda ouça o arrastar de chine
los da vovó pelo chão de madei
ra, o badalar da paróquia vizinha 
que anuncia o horário final dos 
benzimentos do dia. Ainda po
demos avistar um pequeno altar 
com velas acesas, um aroma de 
brasa, um cochichar de rezas em 
nossos ouvidos. Nossas saudosas 
lembranças ainda curam nossos 
dias, nos acolhem e enchem nos
sos corações de esperança, tal 
como um afago de mãe. É o pul
sar de nossos ancestrais em nós, 
um convite para que cada um de 
nós perpetue um legado de for
ça e esperança deixado por eles. 
Link de venda: https://amzn.
to/3h4fVKc (Amazon)

Mitos e verdades sobre a candidíase de repetição
A candidíase é uma infecção 

causada pelo fungo Candida al
bicans, que se aloja comumente 
na área genital, provocando co
ceira, secreção e inflamação na 
região. Essa doença afeta, em 
média, 80% das mulheres em al
gum momento da fase reprodu
tiva. Entre essas, 5% desenvol
vem a candidíase de repetição.

Segundo a dra. Erica Man
telli, diante de tantas infor
mações sobre a candidíase, em 
nosso dia a dia de consultório, 
muitas das nossas pacientes 
chegam cheias de dúvidas so
bre o problema, afirma a médi
ca. Conheça os mitos e verda
des mais comuns que dá para 
perceber.

O foco do tratamento da candi-
díase é acabar com o fungo da 
candida.

MITO. Os fungos do gênero 
candida são encontrados na flo
ra vaginal e intestinal regular
mente. A candidíase é resultado 
do desequilíbrio entre esses fun
gos, mas também pode envolver 
outros tipos de fungos.

Os fungos da espécie candi
da podem se aproveitar da dis
biose intestinal e outros dese
quilíbrios do organismo para se 
proliferar de forma despropor
cional. Assim, podem originar 
os sintomas adversos da candi
díase, como: corrimento, coceira 

e irritação. A espécie Candida 
albican é o mais comum e, nos 
casos da candidíase de repeti
ção, temos os fungos da espécie 
Candida glabratta. Outras es
pécies também podem gerar o 
mesmo efeito, portanto, o foco 
não é acabar com o fungo.

Para caracterizar candidíase 
de repetição, é preciso que volte 
pelo menos 4 vezes ao ano.

VERDADE. O diagnósti
co da candidíase deve ser rea
lizado através de exame físico 
realizado pelo ginecologista. A 
candidíase, para ser considera
da recorrente, costuma ter essa 
característica.

De acordo com os episódios 
de repetição e os sintomas, o 
tratamento pode ser prescrito 
com antifúngicos e com obser
vação nas mudanças do estilo 
de vida.

A candidíase é sexualmente 
transmissível

MITO. Como vimos, esse é 
um problema com raízes em de
sordens orgânicas. É importan
te continuar se protegendo con
tra as Infecções Sexualmente 
Transmissíveis  ISTs, principal
mente porque a candidíase au
menta os riscos de inflamações 
causadas por essas doenças.

No entanto, as causas estão 
mais relacionadas ao estilo de 
vida e alimentação. Inclusive, 
pode estar relacionada com dis
biose intestinal.

A candidíase deve ser rece
bida como um alerta para refle
tir sobre os hábitos e mudálos 
para que outros problemas não 
encontrem terreno para se ma
nifestar no organismo.

Para caracterizar candidíase 
de repetição, é preciso que volte 
pelo menos 4 vezes ao ano.

A higiene é um fator decisivo 
para a candidíase de repetição.

VERDADE. O desequilíbrio 
dos fungos que habitam a flora 
vaginal também pode se dar por 
causas externas. O uso abusivo 
de produtos cosméticos cheios 
de químicas, ficar muito tempo 
com o biquíni molhado, ou até 
sem trocar a própria calcinha, 
podem acarretar em problemas 
como a candidíase pois contri
bui para o desequilíbrio.

Foto: Divulgação

A candidíase afeta, em média, 
80% das mulheres em algum 
momento da fase reprodutiva

Quando os enjoos na gravidez são um alerta
Os enjoos típicos da gravi

dez podem começar, a partir das 
4 semanas de gestação e, em al
guns casos, durar toda a gravi
dez, sendo mais frequentes pela 
manhã. Mas, em alguns casos, 
o enjoo pode ocorrer várias ve
zes ao dia, devido ao aumento 
de sensibilidade a cheiros, du
rante a gravidez. “Todo mundo 
sabe que é comum ter náuseas e 
até vômitos durante a gestação, 
sendo que até 80% das mulhe
res têm esse incômodo, princi
palmente nas primeiras sema
nas dessa fase, em função do 
aumento do hormônio HCG”, 
afirma a dra. Erica Mantelli.

Segundo a ginecologista 
Erica Mantelli, esses enjoos de
vem ser leves, pois caso se tor
nem frequentes, a mulher pode 
estar com hiperemese gravídi
ca. Essa condição, causa vômi
tos seguidos que não são pos
síveis de controlar. “Apesar de 

ser um problema raro, (ocorren
do em 1% a 2% das gestações) é 
muito grave afinal, pode causar 
desnutrição, reduzindo assim, 
os nutrientes necessários para 
a mamãe e o seu bebê”, alerta 
a médica.

A hiperemese gravídica pode 
ser leve, moderada ou grave. Em 
casos leves, ela pode ser trata
da em casa mesmo. Mas mulhe
res que apresentam um quadro 
grave, muitas vezes precisam 

de internação, porque além dos 
sintomas característicos, elas 
apresentam muita fraqueza, 
desmaios, alterações visuais e 
também confusão mental. 

“Por isso, quando a gestante 
perceber que está tendo enjoos 
muitas vezes ao dia, converse 
logo com um médico, para fazer 
uma avaliação e um tratamen
to se necessário. É importante 
também, a futura mamãe contar 
com o apoio de uma equipe mul
tidisciplinar que inclua gineco
logista, obstetra, nutricionista, 
psicólogo. Assim, a grávida po
derá ter um acompanhamento 
mais completo”, acrescenta a gi
necologista e obstetra.

Para a dra. Erica Mantelli, 
além de medicamentos, o trata
mento inclui uma dieta específi
ca pra quem está tendo muitas 
náuseas na gestação, por isso a 
importância do tratamento com 
um nutricionista.

Foto: Divulgação

80% das mulheres têm esse 
incômodo, principalmente nas 

primeiras semanas

Instituto de Pesquisa do HCor 
procura voluntários com infarto 

agudo do miocárdio recente
O Instituto de Pesquisa do 

HCor (IPHCor) busca voluntá
rios com mais de 40 anos que ti
veram diagnóstico de infarto 
nos últimos 6 meses para parti
cipar de pesquisa sobre alimen
tação. Realizado em parceria 
com o Ministério da Saúde, por 
meio do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Institucional 
do Sistema Único de Saúde 
(PROADISUS), o estudo mul
ticêntrico faz parte do proje
to DICANUTS, que tem o ob
jetivo de avaliar se a Dieta 
Cardioprotetora Brasileira me
lhora os níveis de gordura e açú
car no sangue e o peso, em pa
cientes com infarto agudo do 
miocárdio (IAM), recente.

O recrutamento de pacien
tes deve ocorrer até novembro 
deste ano, por centros de saúde 
localizados em cidades de qua
tro regiões do País: São Paulo 
e Rio de Janeiro (Sudeste); 
Curitiba e Porto Alegre (Sul); 
Goiânia (CentroOeste); Maceió 
e São Luís (Nordeste).

De acordo com a dra. Ali ne 
Marcadenti de Oliveira, nutricio
nista e pesquisadora principal do 
projeto DICANUTS, durante o 
estudo, os voluntários serão se
parados em dois grupos de forma 
randomizada (sorteio) e passarão 
por cinco consultas com nutricio
nistas e precisarão realizar exa
mes de sangue no primeiro e no 
último atendimento.

Para garantir a segurança 
dos participantes, o estudo prevê 
alguns critérios de exclusão, que 
podem ser conferidos no site do 
hospital (http://abre.ai/criterios).

Os interessados devem pre
encher o formulário no link: 
http://abre.ai/dicanuts. Para ob
ter mais informações, também é 
possível entrar em contato pelo 
email dicanuts@gmail.com.

Doenças cardiovasculares 
x covid-19

As doenças cardiovasculares 
são consideradas a maior cau
sa de morte em todo o mundo. 
Segundo a Organização Mun
dial da Saúde (OMS), essas do
enças são geralmente causadas 
por uma combinação de fatores 
como: tabagismo, sedentarismo, 
hipertensão, diabetes e obesida
de. De forma paralela, essas três 
últimas condições  juntamente 
com a própria doença cardiovas
cular  têm aparecido como fato
res de risco para maior mortali
dade em pacientes com covid19.

A nutricionista ainda des
taca que a pesquisa DICA
NUTS ajudará a avaliar o im
pacto da Dieta Cardioprotetora 
Brasileira e observar as condi
ções clínicas de pacientes que 
aparecem como grupo de ris
co de diversas doenças, como 
o derrame, os tornando menos 
suscetíveis.


