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Editorial
O lançamento de um novo edital para retomada das obras 

do Trecho Norte do Rodoanel na última quinta-feira, trouxe uma 
nova perspectiva dessa importante obra do Estado finalmente ser 
concluída. Porém, mesmo que, a partir de agora todos os novos 
prazos sejam cumpridos e a obra entregue, há muitos pontos a 
serem esclarecidos nessa trajetória que teve início em 2013, ano 
em que as obras começaram.

Na época, o projeto foi orçado em R$ 6,5 bilhões, porém, até 
o momento já foram gastos mais de R$ 7,3 bilhões. Totalmente 
paralisadas desde 2019 por suspeitas de irregularidades, a obra 
segue apresentando, atualmente muitos pontos deteriorados, 
alguns deles considerados graves. De acordo com cálculos 
preliminares do Governo do Estado, sua conclusão exigirá o 
investimento, aproximado de mais R$ 2 bilhões. Podendo ser 
visualizado em vários pontos da Zona Norte o Trecho Norte do 
Rodoanel, no momento, tornou-se local para caminhadas e prática 
de esportes de moradores das proximidades.

Outro problema que precisa ser resolvido no local é a grande 
concentração de áreas invadidas no entorno do Rodoanel, questão 
que precisa de ação judicial para ser resolvida e traz uma série 
de problemas sociais. De qualquer forma, a retomada das obras 
pode ser o início da solução de todas essas questões, porém, os 
esclarecimentos dos fatos que levaram a essa lamentável situação, 
devem ser prestados à sociedade com a mesma urgência em que 
as obras devem ser reiniciadas.

Ainda nesta edição, matérias sobre o aniversário de dois 
bairros importantes na Zona Norte: Vila Guilherme e Jaçanã. 
Ambos guardam em sua história importantes capítulos do 
desenvolvimento da cidade e, hoje tornam-se referências, tanto 
em importantes estabelecimentos comerciais e de ensino como 
no caso de Vila Guilherme, quanto de importantes e históricas 
instituições de Saúde, como acontece no bairro Jaçanã.

Na última semana, uma boa notícia que faz parte do 
enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, aconteceu na 
Zona Norte com a desativação do Hospital de Campanha do 
Anhembi. A medida foi tomada a partir da redução dos índices 
da doença na cidade, assim como o aumento da capacidade de 
atendimento da rede de Saúde como um todo, podendo retomar 
o Anhembi à sua destinação inicial. Que esse possa ser mais um 
importante fato a marcar a história do combate à pandemia, que 
esperamos, em breve, estar definitivamente sob controle.

Essas e outras notícias locais estão neste número de AGZN. 
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), foi concedida uma 
liminar pelo Supremo Tribunal Federal que de-
termina a transferência do ex-médico Roger 
Abdelmassih da P2 de Tremembé para um hos-
pital penitenciário. Na última terça-feira (8), 
a decisão foi assinada pelo ministro Ricardo 
Lewandowski. Condenado por estupro de pa-
cientes, Roger Abdelmassih, retornou na segun-
da-feira (31), à P2 de Tremembé após quatro 
meses em prisão domiciliar. 

•
Na última terça-feira (8), o chefe do Centro de 
Inteligência do Exército (CIE), General de Briga-
da Carlos Augusto Fecury Sydrião Ferreira, de 
53 anos, morreu. Ele estava internado, há 10 
dias, no Hospital das Forças Armadas (HFA), em 
Brasília. A causa da morte foi a covid-19.

•
Na última terça-feira (8), um caminhão de carne 
tombou no km 289 na Rodovia Régis Bittencourt, 

em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo  
e, aproximadamente sete toneladas de carne fo-
ram saqueadas do caminhão tombado. A carne 
furtada não é própria para o consumo humano 
e deve ser incinerada, de acordo com o médico 
sanitarista Sérgio Sanetta.

•
Na última quarta-feira (9), o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considerando a inflação oficial do 
país, subiu 0,24% em agosto, abaixo da taxa 
de 0,36% registrada em julho. Entre os itens 
que mais subiram em agosto, estão o tomate 
(12,98%), óleo de soja (9,48%) o leite longa 
vida (4,84%), frutas (3,37%), carnes (3,33%), 
e o arroz (3,08%).

•
A vacina produzida junto a Universidade de Oxford 
teve os testes suspensos, após uma suspeita de 

reação adversa. A “vacina de Oxford”, como fi-
cou conhecida, é testada no Brasil em 5 mil vo-
luntários. O laboratório Astrazeneca interrompeu 
os testes.

Foto: Governo Federal
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•Casa Verde - *Drogaria Drogamavel Ltda. - R. Dr. César 
Castiglione Jr., 205 - *Droga Reims Ltda. - R. Reims, 448/450 
- *Paulo César Ferreira & Cia. Ltda. - Av. Casa Verde, 1.731 
•Casa Verde Alta - *Droga Sérgio Ltda. - R. Joaquim Afonso 
de Souza, 871 •Freguesia do Ó - *Drogasil S/A. - Av. Santa 
Marina, 2.569 - *Drogaria Rizato Ltda. - Av. Itaberaba, 953 
- *J.K.I. Drogaria Ltda. - R. Dr. Márcio Munhoz, 135 •Imi-
rim - *Y. Silahigue & Cia. Ltda. - Av. Imirim, 2.086 - *Alcino 
Alves Villela & Cia. Ltda. - Av. Imirim, 1.243 - *Drogaria Novo 
Renascer Ltda. - Av. Imirim, 2.737 - *Paulo Zaidan & Cia. 
Ltda. - R. Padre João Gualberto, 648 •Itaberaba - *Drogaria 
Central Itaberaba Ltda. - R. Parapuã, 204 •Jaçanã - *Dro-
ga Orto Ltda. - Av. Luís Stamatis, 574 - *Drogaria Bruneto 
Ltda. - Av. Luís Stamatis, 1.261 - *Droga Benjamin Ltda. - Av. 
Luís Stamatis, 781 - *Coml. Farmacêutica Florestal Ltda. - 
Av. Guapira, 1.074 •Jd. Brasil - *Drogaria e Perfumaria Unix 
Ltda. - Av. Tenente Sotomano, 1.405 - *Drogaria e Perf. Ave-
nida Ltda. - Av. Mendes da Rocha, 245 - *Farmácia Santa 
Cecília Ltda. - Av. Roland Garros, 774 •Jd. Peri - *Tatiana 
Braga dos Santos - R. Morro do Valongo, 60 •Jd. São Paulo 
- *Drogaria Mirassol Ltda. - Av. Leôncio de Magalhães, 1.090 
- *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Luís Dumont Villares, 1.080 
•Jd. Tremembé - *Drogaria São Carlos do Tremembé Ltda. 
- Av. Coronel Sezefredo Fagundes, 1.874 *Farmácia Moraes 
Ltda. - Av. Maria Amália Lopes Azevedo, 85 - *Drogaria e Perf. 

de Tutti Ltda. - Av. Maria Amália L. Azevedo, 2.963 •Lauzane 
Paulista - *Drogaria Ervas Medic. Alemanha Ltda. - R. Cons. 
M. de Barros, 3.828 - *Drogaria Ultramarino Ltda. - Av. Ul-
tramarino, 318 - Lj. 02 - *Droga Viviani Ltda. - R. Frauenfeld, 
31 •Limão - *Drogaria Enymar Ltda. - R. Prof. Dário Ribeiro, 
58 - *Drogaria Novo Pacaembu Ltda. - Av. Dep. Emílio Carlos, 
142 •Mandaqui - *Drogaria Guacá Ltda. - Av. do Guacá, 426 
- *Droga Vema Ltda. - R. Voluntários da Pátria, 3.634-A *Dro-
garia e Perf. Di Pasquale Ltda. - R. Salvador Tolezano, 811 
•Pq. Edu Chaves - *Organização Farm. Manoel Lázaro Ltda. 
- Av. Edu Chaves, 830 •Pq. Novo Mundo - *Drogaria Berti 
Ltda. - Al. Seg. Sarg. Geraldo Bert, 195 - *Drogaria Dutra Ltda. 
- Al. Primeiro Sarg. B. N. Costa, 343 •Pq. Peruche - *Droga-
ria Ulifarma Ltda. - R. Santa Eudoxia, 402 - *Vanda Ferreira 
- R. Anísio Moreira, 596 •Santana - *Raia & Cia. Ltda. - R. 
Voluntários da Pátria, 1.818/1.820 - *Drogaria Freitas & Frei-
tas Ltda. - EPP - R. Conselheiro M. de Barros, 207 - *Drogaria 
São Paulo S/A. - Av. Brás Leme, 2.034 - *Farmácia Integração 
Ltda. - R. Dr. Gabriel Piza, 213 - *Drogaria Sintefarma Ltda. - 
R. Francisca Júlia, 452 - *Drogaria Lua Nova Ltda. - R. Cons. 
Moreira de Barros, 1.386 •Tremembé - *Drogasil S/A. - Av. 
Maria Amália L. Azevedo, 1.027/33 •Tucuruvi - *Comercial 
Prado de Medicamentos Ltda. - Av. Mazzei, 292 *Drogaria 
São Carlos da Guapira Ltda. - Av. Guapira, 2.284 •V. Ban-
cária - *Drogaria Bancária Ltda. - Av. Itaberaba, 2.632 •V. 

Brasilândia - *Drogaria Ignez Ltda. - EPP - R. Benedito Egi-
dio Barbosa, 55 - *Farmácia Nova Esperança Ltda. - Estrada 
do Sabão, 1.538 •V. Ede - *Jair Cabrera Drogaria - Av. Júlio 
Buono, 1.545 •V. Guilherme - *Marilene da S. P. Fabretti - Av. 
Guilherme, 1.725 - *Drog. Sto. Antonio V. Guilherme Ltda. - R. 
Chico Pontes, 515 - *Farmácia Sagrada Saúde Ltda. - EPP 
- Av. Conceição 1.252 •V. Gustavo - *Drog. Sto Antônio V. 
Gustavo Ltda. - Av. Júlio Buono, 1.091 - *Drogaria Suguyama 
Ltda. - Av. Júlio Buono, 2.729 •V. Maria - *Crispim & Cia. 
Ltda. - R. do Imperador, 2.003 - *Drogaria Coleção Ltda. - Av. 
Guilher me Cotching, 1.994 - *Drogaria Parafarma Ltda. - Av. 
Guilherme Cotching, 1.228 - *Drogaria Farma Center Ltda. 
- R. Mere Amedea, 896 - *Drogaria N. Sra. Fátima V. Maria 
Ltda. - Av. Alberto Byington, 2.536 - *Farmácia Droga Vista 
Alegre Ltda. - Av. Dr. Benedito E. Santos, 1.442 •V. Medeiros 
- *Drogaria Yukifarma Ltda. - Av. Cruzeiro do Sul, 1.709 - ljs. 
25/26 - *Luiz Paulo Baptista & Cia. Ltda. - Av. Nossa Senhora 
do Loreto, 502 •V. Munhoz - *Droga Munhoz Ltda. - R. André 
da Fonseca, 312 •V. Palmeiras *Droga Key Ltda. - R. Ribei-
rão das Almas, 358 •V. Penteado - *Drogaria Sabika Ltda. 
- Av. Dep. Cantídio Sampaio, 947 •V. Sabrina - *Drogaria Pan 
Ltda. - R. Alonso Peres, 543 - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. 
Milton da Rocha, 51.

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias
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Advocacia-Geral da União (AGU) lança cartilha 
sobre Atenção à Saúde Mental

A Advocacia-Geral da União 
(AGU), deu início à campanha 
Setembro Amarelo - Sua Vida 
tem Valor. Combater o estig-
ma relacionado ao adoecimen-
to mental, conscientizar as pes-
soas de que o suicídio existe e é 
um problema de todos e divul-
gar informações sobre os fato-
res de risco e de proteção re-
lacionados a esse problema de 
saúde pública, são os objetivos 
da campanha.

“A prevenção do suicídio 
não é algo simples. No entan-
to, quanto mais se conhece e 
se compreende quais os princi-
pais fatores de proteção e de ris-
co, mais possibilidades temos de 
dar a devida atenção com vis-
tas à prevenção. Por isso, é pre-
ciso falar sobre o tema de for-
ma consciente e esclarecedora”, 
afirma a psicóloga e servidora 

Dulciana Elis Zanatta.
A Cartilha de Orientações 

de Atenção à Saúde Mental tem 
a finalidade de orientar sobre os 
procedimentos que deverão ser 
adotados pelo apoiador ao iden-
tificar sofrimento mental e emo-
cional de membros, servidores e 
demais pessoas no ambiente de 
trabalho.

Saúde pública

Segundo a Organização 

Mun dial da Saúde (OMS), es-
tima-se que 90% dos casos de 
suicídio poderiam ser evitados. 
A partir da década de 1990, a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) passou a considerar o 
suicídio um problema de saúde 
pública e incentivou a criação 
de planos nacionais para sua 
prevenção.

Em abril de 2019, o Go-
verno Federal publicou a Lei nº 
13.819, que institui a Política 
Nacional de Prevenção da 

Automutilação e do Suicídio, 
que tem entre seus objetivos 
estimular a União, os Esta dos, 
o Distrito Federal e os Muni-
cípios a prevenir a violência 
autoprovocada e a promover a 
Saúde Mental.

A OMS estima que cerca de 
800 mil pessoas morrem por 
suicídio todos os anos no mun-
do. E, o suicídio é apontado 
como a segunda principal cau-
sa de morte entre jovens com 
idade entre 15 e 29 anos. No 
Brasil, são registrados, apro-
ximadamente 12 mil suicídios 
por ano. Desde 2015, o dia 10 
de setembro é lembrado como 
o Dia Mundial de Prevenção 
ao Suicídio. Acesse o site para 
pegar a cartilha: https://www.
gov.br/agu/pt-br/comunicacao/ 
noticias/cartilha_setembro 
amarelo_2020-2.pdf

Foto: AGU

Baixe a cartilha de orientações à Saúde Mental

Setembro Amarelo

Doação de órgãos é uma das 
marcas registradas no mês

O transplante de órgãos é 
um procedimento cirúrgico que 
consiste na reposição de um ór-
gão (coração, fígado, pâncreas, 
pulmão, rim), ou tecido (medula 
óssea, ossos, córneas), a fim de 
aumentar a expectativa de vida, 
ou a qualidade de vida de uma 
pessoa doente.

No Brasil, no mês de julho, 
o Ministério da Saúde aponta-
va que a fila era de mais de 46 
mil pacientes. A espera aumen-
tou 30% durante a pandemia de 
covid-19, também devido à do-
ença, já que pessoas que vieram 
a óbito com suspeita, ou con-
firmação de infecção pelo vírus 

tiveram que ser descartadas 
como doadoras.

Além de oferecer uma estru-
tura cirúrgica completa, com 
equipes multidisciplinares e 
tecnologia avançada, com uma 
forte veia cardiológica, o HCor 
se diferencia pelo suporte ao pa-
ciente que aguarda um trans-
plante de coração. Nos últimos 
cinco anos, 61% dos pacientes 
transplantados na instituição 
receberam um novo coração.

Neste mês de setembro, para 
fazer coro à conscientização so-
bre a doação de órgãos, nossos 
especialistas estão à disposição 
para falar sobre o tema.

Foto: Divulgação

Dia 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos

Setembro Verde

Entenda quais as mudanças 
no serviço de INSS

Desde que a pandemia che-
gou ao país em meados de fe-
vereiro, os órgãos públicos vêm 
se adaptando a uma nova re-
alidade imposta pela doença. 
O Instituto Nacional de Segu-
ridade Social, por exemplo, é 
um dos que estão mudando suas 
decisões, formas de conceder 
os benefícios, regras internas e 
formas de atendimento. Como 
o atendimento presencial está 
suspenso desde o dia 19 de mar-
ço e, ainda não tem data para 
voltar, a análise de requerimen-
to de benefícios está sendo feita 
pelo site e aplicativo Meu INSS. 

Para esclarecer e informar 
ainda mais sobre o que está 
acontecendo, o especialista em 
previdência e cofundador da 
startup Pre videnciarista (http://
previdenciarista.com/) - plata-
forma que ajuda o advogado a 
fazer cálculos de benefícios pre-
videnciários em minutos - Átila 
Abella, lista abaixo as principais 
mudanças que ocorrem nesse 
setor. Confira: 

Dispensa das perícias 

Desde que foi iniciado o aten-
dimento remoto das agências de 
todo o país, os segurados estão dis-
pensados da perícia médica pre-
sencial, para fins de recebimento 
da antecipação do auxílio-doença 

no valor de um salário mínimo, 
informou o instituto. Essa condi-
ção colabora para que os segura-
dos não saiam de casa - especial-
mente os idosos, evitando que se 
exponham ao risco de contágio. 

Benefícios assistenciais 

Uma parte dos benefícios as-
sistenciais foram prorrogados e 
outros foram liberados, ou facili-
tados através da internet. O en-
caminhamento do auxílio doença 
e perícia médica, também estão 
sendo feitos on-line. O órgão in-
formou ainda que, os pedidos de 
prorrogação do auxílio-doença se-
rão concedidos automaticamente, 
enquanto as agências estiverem 
fechadas. E que antecipou o paga-
mento do 13º salário dos segura-
dos. A primeira parcela foi quita-
da em abril, até início de maio. A 
segunda foi quitada entre o fim de 
maio e início de junho. Ainda se-
gundo o INSS, nenhum benefício 

será suspenso, pelo período de 
120 dias, a contar de março, por 
falta da prova de vida. 

Isolamento como 
afastamento do trabalho 

De acordo com a Lei 13.979/ 
2020, o isolamento e a quarente-
na de pessoas, como afastamen-
to do trabalho pode ser conside-
rado falta justificada. Neste caso, 
o trabalhador não pode ter o dia 
descontado e nem sofrer prejuí-
zos, a empresa paga o salário do 
empregado durante o período de 
afastamento, inclusive quando 
ultrapassa os 15 dias. Se o traba-
lhador é afastado por recomen-
dação médica, aplica-se a regra 
do recebimento de auxílio-doen-
ça após o 15º dia de afastamento. 
Mas, se a ausência ocorre em ra-
zão de ato do governo, que deter-
mina o isolamento ou a quaren-
tena, aí então aplica-se a regra da 
Lei 13.979/2020.

Inteligência artificial 

Com atendimento online, o 
INSS também apostou no uso 
de inteligência artificial para 
automatizar seus processos e 
atender as demandas de mais 
de 35 milhões de brasileiros. A 
nova assistente virtual facilita 
os esclarecimentos de dúvidas 
para navegar no site e no apli-
cativo. O Previdenciarista tam-
bém investe nessa tecnologia 
para ajudar os advogados que 
estão se adequando as novas ro-
tinas do setor com a presença 
tecnológica. No site da Startup 
é possível ter acesso a informa-
ções atualizadas sobre o setor 
previdenciário, além das diver-
sas ferramentas que podem aju-
dar o advogado a executar me-
lhor o seu trabalho.

“Toda essa transição tecno-
lógica que está sendo empre-
gada ao INSS traz uma série 
de benefícios à população, uma 
vez que aos poucos a necessida-
de de se deslocar até uma agên-
cia está diminuindo, gerando 
uma economia de tempo e di-
nheiro. Além de ajudar as pes-
soas, a tecnologia também está 
contribuindo para que o advo-
gado se adapte a todas as mu-
danças. Para se ter uma ideia, 
desde que lançamos a platafor-
ma nova em maio de 2019, já fi-
zemos mais de 490 mil cálculos 
previdenciários de benefícios”,  
finaliza Abella.

Foto: site Previdenciarista


