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Editorial
A revitalização do Anhembi vem sendo amplamente discutida  

desde 2015 em audiências públicas e ações para registrar as 
sugestões públicas, de órgãos, entidades e empresas interessadas 
em sua revitalização e no desenvolvimento de seu entorno.

Inaugurado na década de 70, o Complexo do Anhembi nunca 
recebeu reformas estruturais significativas, o que o tornou menos 
atrativo para o concorrido mercado de grandes eventos nacionais 
internacionais de São Paulo.

A saída para sua revitalização é a concessão à iniciativa privada 
que terá o direito à exploração comercial do espaço por 30 anos, 
período em que uma série de importantes melhorias e investimentos 
devem ser feitos ao Complexo, que após esse período retorna à 
gestão da SPTuris, sem custos aos cofres públicos.

A iniciativa é importante para a cidade como um todo, uma 
vez que representa um incentivo ao mercado de exposições e 
convenções na cidade, além de trazer potencial desenvolvimento 
econômico e urbano em todo seu entorno. Além da modernização 
do Complexo Anhembi para os grandes eventos, é necessário que 
toda a estrutura viária local, mantenha boas condições, assim 
como seu sistema de transporte, aumentando a demanda para 
toda a rede de serviços para a região.

Importante destacar que o Complexo Anhembi ocupa uma 
área bruta de 376,95 mil metros quadrados e, é o maior espaço 
de eventos da cidade, incluindo um Pavilhão de Exposições, um 
Pavilhão de Convenções, Estacionamento e Sambódromo. Sua 
revitalização será um passo importante, tanto do ponto de vista 
econômico para a cidade, quanto urbanístico principalmente 
para a região e deve ser acompanhada de perto para que os 
investimentos voltados para a municipalidade possam retornar em 
benefícios para a Zona Norte.

Acompanhe ainda nesta edição, a história do bairro do Limão, 
que celebra 99 anos de história, assim como as principais 
demandas encaminhadas pelos leitores a nossa redação.

Na última semana, nós da A Gazeta da Zona Norte lamentamos 
a perda de um de nossos colaboradores, o fotógrafo Ovídio Vieira 
que, infelizmente faleceu em decorrência da covid-19. Nossos 
mais sinceros sentimentos de solidariedade aos familiares e 
amigos, assim como agradecemos as manifestações de apoio 
endereçadas a nossa equipe. Que Deus possa confortar todas as 
famílias que, dessa mesma maneira, vivem o drama de perder um 
ente querido na pandemia do novo coronavírus. 

A todos, desejamos uma boa leitura, um fim de semana repleto 
de saúde e paz!

O que foi notícia na semana
Na última segunda-feira (21), o Governo de 
São Paulo abriu por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional (SDR), as inscrições 
do chamamento público para composição do 
Conselho Estadual de Juventude. As inscrições, 
destinadas a jovens de 18 a 29 anos, estão dis-
poníveis de 21 de setembro a 6 de outubro e se-
rão realizadas por meio de um formulário digital 
em https://www.sdr.sp.gov.br/juventude/. No ato 
da inscrição, o candidato deverá juntar, digital-
mente os documentos detalhados no Edital. O 
órgão será composto por 24 membros, sendo 
12 representantes da sociedade civil e 12 repre-
sentantes de órgãos e entidades governamen-
tais ligadas à juventude. O mandato será de dois 
anos. Encerradas as inscrições, a lista dos can-
didatos com número de inscrição será divulgada 
pela Comissão Eleitoral no site da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional (SDR).

•
Na última quarta-feira (23), o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou dados 
sobre o número de desempregados. O Brasil en-
cerrou o mês de agosto com cerca de 12,9 mi-
lhões de desempregados, 2,9 milhões a mais 
que o registrado em maio, o que correspon-
de a uma alta de 27,6% no período. E, cerca 

de 82,1 milhões de pessoas estão no merca-
do de trabalho, acumulando redução de 2,7% 
em relação a maio, somava cerca de 84,4 mi-
lhões de pessoas.

•
Na última quarta-feira (23), o Centro de Contin-
gência do coronavírus em São Paulo vetou o re-
torno parcial de público aos estádios de Futebol 
do Estado, nas partidas de Futebol de qualquer 
competição disputada por clubes ou seleções. 
A possibilidade foi barrada devido ao alto ris-
co de aglomerações e disseminação do coro-
navírus dentro e fora de arenas nos dias de jo-
gos. Na última terça-feira (22), o Ministério da 
Saúde atendeu a pedido da CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol) e autorizou o retorno do 
público aos jogos do Campeonato Brasileiro, 
com limite máximo de 30% da capacidade dos 
estádios. Apesar do parecer favorável, o Governo 
Federal condicionou a medida a regulações sa-
nitárias e protocolos de segurança determinados 
por Estados e Prefeituras.

•
Na última terça-feira (22), o presidente Jair 
Bolsonaro fez um discurso na 75ª Assembleia 
Geral das Nações Unidas (ONU). A fala foi apre-
sentada por meio de um vídeo gravado, por causa 

da pandemia de covid-19, a reunião da ONU nes-
te ano, baseada na sede da entidade em Nova 
York, foi virtual. Segundo o presidente, o Brasil 
é “vítima” de uma campanha “brutal” de desin-
formação sobre a Amazônia e o Pantanal. De 
acordo com ele “a Floresta Amazônica é úmida 
e só pega fogo nas bordas e os responsáveis pe-
las queimadas são “índios” e “caboclos”. E disse 
também que, as orientações para as pessoas fi-
carem em casa na pandemia “quase” levaram o 
país ao “caos social”. Sobre o Auxílio Emergencial 
Bolsonaro disse que o governo pagou cerca de 
US$ 1.000 dólares, o que seria aproximadamen-
te R$ 5.400 reais, convertidos atualmente, mas 
a informação não condiz com o que realmente 
aconteceu, o auxílio foi de 600,00, o que em dó-
lar pode chegar à faixa de US$ 108 dólares.
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Alerta para aumento de casos de catapora 
durante a estação mais florida do ano

Na última terça-feira (22), 
começou a estação mais florida 
do ano, a primavera, responsá-
vel por deixar as paisagens ainda 
mais bonitas. A temporada que 
se estende até o final de outu-
bro, também esconde um vilão: a 
proliferação de vírus e bactérias, 
causadores de doenças como ro-
séola, eritema infeccioso, escar-
latina e a temida catapora.

Grande vilã da temporada, 
estudos mostram que no Brasil, 
entre os meses de setembro e 
outubro, há um aumento no nú-
mero de casos de varicela ou ca-
tapora, como é popularmente 
conhecida. A varicela é causada 
pelo vírus Varicela-Zoster e con-
siderada uma doença da infân-
cia. No Brasil apenas 10% da po-
pulação com mais de 25 anos de 
idade não teve a doença.

Entre 2012 a 2017 foram no-
tificados 602.136 casos de vari-
cela, no Brasil, embora, de acor-
do com o Ministério da Saúde 
(MS), não existam dados consis-
tentes sobre a real incidência da 
doença, porque apenas os casos 
graves, internados e óbitos são 
notificados, mas estima-se que 
ocorra cerca de 3 milhões de ca-
sos, em média, todos os anos.

A varicela costuma apresen-
tar um curso benigno, mas em 
adultos apresenta um maior po-
tencial de letalidade, o qual pode 
ser até 40 vezes maior do que 
em crianças. O número de hos-
pitalizações é maior em crian-
ças, por ser mais frequente na 

população infantil, mas propor-
cionalmente, os adultos apre-
sentam maior risco de evoluir 
com complicações, hospitaliza-
ção e óbito.

Geralmente se manifesta 
com queixas gerais, como: febre, 
dor de cabeça, mal- estar geral 
e as características lesões de 
pele, que aparecem como uma 
mácula avermelhada e evoluem 
para vesículas. Pode-se obser-
var lesões em diferentes fases 
em todo o corpo. “É muito im-
portante procurar atendimen-
to médico já no início dos sinto-
mas para obter as orientações 
quanto ao isolamento, cuidados 
gerais e terapêutica, mas tam-
bém para a detecção precoce de 
complicações, que possam ocor-
rer”, alerta a pediatra, médica 
do Grupo Sabin, Silvana Fahel.

A especialista explica, ain-
da, que uma etapa muito 

importante de cuidado com o 
paciente é evitar o contágio de 
outras pessoas. “A catapora é al-
tamente contagiosa. É impres-
cindível restringir o paciente 
de locais públicos, até que todas 
as lesões estejam cicatrizadas, 
o que pode persistir até duas 
semanas. Roupas, mãos, toa-
lhas, itens de uso pessoal e ob-
jetos que possam estar contami-
nados, devem ser higienizados 
constantemente”, reforça.

A vacina varicela zoster é a 
melhor forma de se evitar a ca-
tapora, afirma a dra. Ana Rosa 
Santos, infectologista e gerente 
de imunizações do Grupo Sabin. 
O esquema de vacinação começa 
aos 12 meses de vida, com duas 
doses com intervalo de três me-
ses. “Em situações de risco, como 
surto em escolas, creches ou do-
micílio, deve-se realizar a vaci-
na a partir de 9 meses de idade, 

como um bloqueio. Para todas 
as crianças que fizerem a vacina 
precocemente, nessas situações 
de surto, o esquema vacinal aos 
12 meses de duas doses, deverá 
ser mantido, reforça a médica. 
Todas as crianças, adolescentes 
e adultos suscetíveis (que não ti-
veram catapora) devem ser vaci-
nados e, pode-se também fazer a 
vacinação pós-exposição, até 72 
horas, após o primeiro contato 
com uma pessoa doente”, orien-
ta a especialista.

Os índices da catapora 
no Brasil

De acordo com análise divul-
gada pelo Ministério da Saúde, 
as internações por catapora es-
tão concentradas em crianças 
de 1 a 4 anos de idade, em crian-
ças com menos de 1 ano e de 5 a 
9 anos de idade, respectivamen-
te. Embora o maior número ab-
soluto de hospitalizações seja 
observado entre crianças, grupo 
em que se espera o maior núme-
ro de casos da doença, propor-
cionalmente, os adultos apre-
sentam maior risco de evoluir 
com complicações, hospitaliza-
ção e óbito.

No Brasil, entre 2012 a 2017 
foram notificados 602.136 casos 
de varicela, a região sul notificou 
o maior número com 199.057 
(33%) dos casos, a região su-
deste com 189.249 (31,4%), en-
quanto a região norte notificou 
apenas 40.325 (6,6%).
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A transição climática é a fase mais propícia para crescimento de registros 
de doenças provocadas por vírus e bactérias

Ansiedade infantil: o problema do 
não tratamento na pandemia

A pandemia afetou e mu-
dou a vida de todo mundo, al-
terou nossa maneira de viver 
e trouxe consigo uma infinida-
de de preocupações e questiona-
mentos. Para quem tem filhos, 
essas preocupações vieram em 
proporções muito maiores, pe-
los conflitos e complexidades do 
aprender e trabalhar num mes-
mo ambiente.

Os questionamentos: como 
mantê-los com foco nos estudos? 
Como ocupar as crianças e evitar 
uma overdose de TV e celular? 
Como ocupar o tempo livre? Vêm 
acompanhados de outras preocu-
pações com as questões emocio-
nais, como: tristeza, irritabili-
dade, falta de atenção. Se antes, 
culpava-se o excesso de atividade 
escolar ou extracurricular como 
causadores do sofrimento psico-
lógico infantil, hoje, vemos que o 
isolamento também gera males.

De acordo com a psicanalista 
Elizandra Souza, “num primeiro 
momento foi importante e espe-
cial para a criança estar mais em 
contato com os pais, mas a pró-
pria interação familiar, inabili-
dade dos pais com questões de 
aprendizagem e sua necessida-
de de trabalhar, e a falta da con-
vivência com os amigos da esco-
la também geram transtornos e 
crises de ansiedade na criança”. 
A quarentena afeta negativa-
mente crianças, jovens e adultos, 
pois nos traz: o medo da doença, 
incertezas sobre o futuro, inter-
rupção de suas rotinas diárias, 

receio pela saúde daqueles que 
amamos, etc. Mas, podemos ten-
tar resgatar algo de positivo nes-
se momento, como forma de di-
minuir a ansiedade.

Se as informações controver-
sas das autoridades, já são bas-
tante incompreensíveis para os 
adultos, imagine para as crian-
ças! Tentar entender o que está 
acontecendo e o que vai aconte-
cer é uma dificuldade que aca-
ba estressando todas as pessoas. 
“Durante a quarentena, temos 
a oportunidade de avaliar os pi-
cos de ansiedade das crianças 
e, agora, com algumas abertu-
ras de serviços e comércios, po-
demos seguir um tratamento, se 
necessário. As crianças sofrem, 
mas não falam como os adultos, 

por isso, os tratamentos psicoló-
gicos com crianças, se baseiam 
em desenhos, pinturas e brinca-
deiras”, nos alerta a psicanalista 
Elizandra Souza.

Por isso, é possível começar 
a pensar na retomada dos aten-
dimentos infantis, visto que eles 
foram quase eliminados duran-
te a quarentena. Atendimento 
domiciliar ou mesmo no consul-
tório (seguindo as normas ne-
cessárias), são valiosos neste mo-
mento para a criança, pois indica 
não só a possibilidade de pre-
sença do outro, como também a 
ideia de que as coisas voltarão ao 
normal. Quando a autoconfian-
ça dessas crianças melhorar, o 
retorno para escola será muito 
mais tranquilo.

Foto: Divulgação

A importância da sensação de normalidade

ALEGRIAS E TRIS-
TEZAS: ES TUDOS 
SOBRE A AUTO-
BIO GRAFIA DE D. 
ISABEL DO BRASIL, 
de Bruno da Silva An-
tunes de Cerqueira e 
Maria de Fátima Mo-
raes Argon (Editora Li-
notipo Digita). Textos 
autobiográficos são reu-
nidos às análises de dois 
especialistas sobre a go-
vernante (Princesa D. 
Isabel). A regente do 
Império que sai da pes-
quisa, encetada pelos 
dois autores durante os 
últimos 20 anos, nada 
tem a ver com a perso-
nagem minimizada pela 
historiografia conven-
cional, assim como se 
distancia do pálido e, 
eventualmente caricato 
objeto de culto do aboli-
cionismo monarquista.

Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte

FARMÁCIAS 
DE PLANTÃO
4ª Turma

•Alto Mandaqui - *Drogaria Nova Mandaqui Ltda. - Av. do Guacá, 
1.274 •Alto V. Maria - *Farmácia Montessori Ltda. - Praça Maria 
Montessori, 112 •Carandiru - *Farmácia Canteiro Ltda. - Av. Gen. 
Ataliba Leonel, 1.860 •Casa Verde - *Adegmar Morais de Oliveira 
- R. Marambaia, 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 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. 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. 
Medicamentos Ltda. - Av. Gustavo Adolfo, 1.143 •Jd. São Paulo - 
*Drogaria S. Carlos do Jardim São Paulo Ltda. - Av. Leôncio de Ma-
galhães, 1.221 •Lauzane Paulista - *Drogaria 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. 
Celestino Bourroul, 986 •Mandaqui - *Civitareale & Cia. Ltda. - Av. 
Santa Inês, 719 •Parada Inglesa - *Janciauskas & 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 - *Drogaria 
Cavalhari Ltda. - Av. José Maria Fernandes, 67 •Santana - *Droga-
ria 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. Tucuruvi, 275 •V. Brasilândia - *Drogaria Martins Ltda. - R. 
Parapuã, 2.058 •V. Carolina - *Drogaria Carolina Ltda. - Av. Anto-
nio 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. Guilherme - *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 Paulo S/A. - Av. Guapira, 
2.386 - *Drogaria Farmasaude Ltda. - Av. Júlio Buono, 1.395 •V. 
Maria - *Drogasil S/A. - Av. Guilherme Cotching, 1.802 - *Droga-
cerefar 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 Imperador, 1.262 - *Drogaria Av. Conceição 
Ltda. - Av. Conceição, 1.871 •V. Palmeiras - *Drogaria Village 
Ltda. - R. Antonio de Couros, 34 - *Drogaria Moderna de Palmei-
ras 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. 
Professor Castro Júnior, 222

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias

Economia Brasileira no Atual Contexto 
é tema de palestra no próximo dia 29

Na próxima terça-feira 
(29), das 10h30 às 11h30, A As-
sociação Comercial de São Paulo 
Distrital Norte convida à todos 
para a palestra sobre a Economia 
Brasileira no Atual Contexto, 
com o presidente do SESCON-
SP e AESCON-SP, Rey naldo 
Lima Jr., e será gratuito e pelo 
aplicativo Zoom.

Para participar da palestra 
basta se inscrever no link: http:// 
e.allin.distritais.acsp.com.br/
bendar/?atmca=8699897&at-
mme=1&atmte=1&atmso=-
ck&utm_content=257816890 
&atmem=YnJ1bm9tbW9udG-
Fub0Bob3RtYWlsLmNvbQ==&

Foto: Divulgação

Palestra sobre a Economia 
Brasileira no Atual Contexto


