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Editorial O que foi notícia na semana
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), 
liberou mais de R$ 3,3 milhões para a continuida-
de de obras de saneamento básico em sete esta-
dos brasileiros. Os empreendimentos estão locali-
zados em Alagoas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Foram contem-
pladas iniciativas de abastecimento de água, es-
gotamento sanitário e de saneamento integrado.

•
Na última quinta-feira (11), os fiscais do Ipem-SP 
(Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São 
Paulo) junto com a Polícia Civil, a Secretaria da 
Fazenda e a ANP (Agência Nacional do Petróleo), 
fiscalizaram os postos da capital paulista e encon-
traram irregularidade em um posto de gasolina na 
Rua Manuel Gaia, 631, no Tremembé, na Zona 
Norte de São Paulo. O motorista comprava 20 li-
tros de gasolina e recebia apenas 18 litros, o pos-
to tinha um sistema em que acionava um botão, 
e a bomba continuava funcionando, mas o dispo-
sitivo interrompia o fluxo do combustível, a bom-
ba continuava marcando a quantidade de gasolina, 
mas no final o motorista saía no prejuízo. As bom-
bas serão lacradas, os lacres estavam violados e o 
posto será autuado. A operação continuará pela ci-
dade de São Paulo.

•
Apesar da reabertura das lojas físicas, os brasilei-
ros têm adotado a internet como grande aliada na 

hora das compras. Unindo boas ofertas, comodi-
dade e o aumento da confiança dos consumidores 
em comprar on-line, a Black Friday de 2020 deve 
ser um grande sucesso no varejo digital. De acor-
do com estudo feito pela Neotrust/Compre&Confie, 
em parceria com a ABComm e com patrocínio 
da Elo, a data deve gerar 10,9 milhões de pe-
didos, alta de 77,2% comparado ao ano passa-
do. Traduzindo em cifras, o volume de compras 
deve ocasionar um faturamento de R$6,9 bi-
lhões, que representa um crescimento de 77,1% 
em relação a 2019. Ainda de acordo com o le-
vantamento, as categorias mais procuradas para 
a data devem ser Beleza e Perfumaria (100%), 
Moda e Acessórios (94%), Móveis (87%), Esporte 
e Lazer (73%), Eletroportáteis (73%), Brinquedos 
(68%), Telefonia (66%), Eletrodomésticos (57%), 
Eletrônicos (50%).

•
Na última terça-feira (10), o presidente Jair 
Bolsonaro fez um discurso polêmico durante ceri-
mônia no Palácio do Planalto que deveria ser vol-
tada para tratar de temas relativos à retomada do 
turismo no Brasil. Demonstrando irritação, mos-
trando insensibilidade com as mais de 161 mil 
mortes provocadas pela pandemia da Covid-19 no 
País, o presidente falou em “lutar de peito aber-
to” contra o Sars-Cov-2 e “deixar de ser um país 
de maricas”. Segundo o presidente “Tudo agora é 

pandemia. Tem 
que acabar com 
esse negócio, 
pô. Lamento os 
mortos, lamen-
to. Todos nós va-
mos morrer um 
dia. Não adian-
ta fugir disso, fu-
gir da realidade. 
Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. 
Olha que prato cheio para a imprensa, hein? Para 
a urubuzada que está ali atrás… Temos que lutar. 
Peito aberto, lutar. Que geração é essa nossa? A 
geração hoje em dia é toddynho, nutella, zap. É 
uma realidade”, declarou. “[Eles falam] ‘queremos 
um centro, nem ódio para cá, nem ódio para lá’. 
Ódio é coisa de marica, pô. Meu tempo de bullying 
na escola era porrada”, disse ainda.

•
O presidente deu mais declarações neste mes-
mo dia (10/11), falando sobre a pandemia do 
Coronavírus e ameaçou o presidente eleito dos 
Estados Unidos com “pólvora”, o Chefe de Estado 
brasileiro, também reclamou da vida que leva na 
presidência. “A minha vida aqui é uma desgraça, 
problema o tempo todo. Não tenho paz para nada. 
Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, 
comer um pastel”, falou o presidente.
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Primeiro turno das eleições municipais acontece em todo o 
Brasil, neste domingo, Dia da Proclamação da República, 15 de 
novembro. Nas cidades em que houver a necessidade de segundo 
turno, a votação acontece em 27 de novembro. Somente na 
cidade de São Paulo, cerca de 9 milhões de eleitores estão aptos a 
ir às urnas. Esse ano, as eleições acontecem em meio à pandemia 
do novo Coronavírus, o que exige cuidados maiores dos eleitores, 
mesários e todos envolvidos nesse processo.

Por isso, o horário de votação foi ampliado das 7 às 17 horas, 
com prioridade até às 10 horas da manhã para maiores de 60 
anos. Além de respeitar o distanciamento social, levar os números 
de seus candidatos em mãos para agilizar o processo, documento 
de identificação e a própria caneta, o Tribunal Superior Eleitoral 
orienta para que se evite levar crianças ou acompanhantes, 
assim como permanecer em casa diante de qualquer sintoma da 
Covid-19 (febre, cansaço e tosse).

Para quem estiver fora do seu domicílio eleitoral, a justificativa 
deverá ser feita de maneira eletrônica, evitando deslocamentos. 
A participação e colaboração dos eleitores nesse processo será 
ainda mais importante esse ano, tendo em vista a situação de 
pandemia.

O enfrentamento ao novo Coronavírus, continua como um dos 
principais desafios do próximo prefeito que irá governar a cidade 
nos próximos 4 anos. As 55 cadeiras da Câmara Municipal também 
terão titulares eleitos neste domingo. Tão importante quanto 
os cargos do poder executivo, a eleição dos vereadores pode 
determinar de maneira decisiva a representação da população na 
gestão municipal. 

Por isso, é importante decidir o voto com sabedoria, 
conhecer as propostas dos candidatos, sua história de vida e seu 
compromisso com a região que representa. Há anos discute-se 
na Zona Norte, a ausência de representantes da nossa região 
na Câmara Municipal. Situação que apesar de muito debatida, 
ainda não foi modificada. Mais uma vez a oportunidade será 
dada neste domingo. Vamos todos participar desse processo, 
com consciência, responsabilidade e respeito ao próximo. Uma 
excelente votação a todos, ótimo final de semana e até nossa 
próxima edição!
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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.
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Saúde do Homem é focada em atividades 
nas 468 Unidades Básicas da capital

Durante todo o mês de no
vembro, alusivo à Saúde do ho
mem, a Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS), realiza ações de 
prevenção e cuidados com este 
público. As seis Coordenadorias 
Regionais de Saúde promovem 
ativida des nas Unidades Bási
cas de Saúde (UBS), Centros de 
Aten ção Psicossocial (CAPS), 
Hos pitais Dias, entre outros 
Equi pamentos.

As ações realizadas duran
te o Novembro Azul têm como 
foco a sensibilização e ativida
des educativas para a preven
ção ao Câncer de Próstata, de 
Pênis e de doenças crônicas não 
transmissíveis.

Somente em 2020, até agos
to, foram registradas 558 inter
nações de pacientes residentes 
em São Paulo, em Unidades de 
gestão municipal, com Câncer de 
Próstata. No mesmo período, fo
ram 23 internações de pacientes 
com Câncer de Pênis. A estratégia 
da Saúde é alertar o público mas
culino também para os cuidados 
de outras Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT), como: 
Hipertensão, Dia betes, Infarto e 
Acidente Vas cular Cerebral (AVC), 
já que muitas delas podem ser pre
venidas por meio da promoção e 
dos cuidados com a saúde.

Desde terçafei
ra (3/11), são realiza
dos acolhimentos com 
orientações, encaminha
mento para as ativida
des de promoção, de pre
venção e procedimentos 
como: aferição de Pres
são Arterial (PA), testes 
de Glicemia, ofertas de 
testes rápidos para HIV 
e IST’s, vacinação, orien
tações e sensibilização 
para cuidados preventivos e mobi
lização para participação no “Pré
Natal do Homem”.

Cartazes distribuídos pelas 
UBSs neste mês de novembro, 
pretendem sensibilizar para a 
conscientização do público mas
culino sobre a importância dos 
cuidados com a Saúde, que co
meçam com uma boa conversa 
com o médico em caso de dúvi
das e, com a atenção aos fatores 
de risco e a detecção de sinais 
e sintomas, além do monitora
mento sobre os casos e grupos de 
risco para as principais doenças, 
entre elas o Câncer de Próstata.

Importante destacar que 
a rede atua, durante todo o 
ano, com a Política Municipal 
de Atenção Integral à Saúde 
do Homem (PMAISH) em to
das as 468 UBS’s  que são 
as portas de entrada para o 

acolhimento inicial  com cinco 
eixos: Paternidade/cuidados, que 
inclui o PréNatal do homem; 
Agravos e Doenças Prevalentes; 
Acidentes e Violências, incluindo 
prevenção do uso de álcool, dro
gas e da Saúde Mental; Acesso 
e acolhimento; Saúde Sexual e 
Saúde Reprodutiva.

Câncer de Próstata

O Instituto Nacional do 
Câncer (INCA) não recomen
da o rastreamento do Câncer de 
Próstata. Caso os homens bus
quem ativamente os exames de 
rastreamento, eles devem ser es
clarecidos sobre os riscos envol
vidos e sobre a possível ausência 
de se fazer esses procedimentos 
como rotina. A SMS alerta que 
o Câncer de Próstata pode cres
cer lentamente, sem apresentar 
muitos sintomas e nem ameaçar 

a saúde do homem. Ou, em ou
tros casos, crescer rapidamen
te, se espalhando para outros ór
gãos, podendo causar a morte.

Sinais e sintomas: Urinar com 
dificuldade, diminuição do jato da 
urina, sangue na urina, aumen
to no número de vezes que urina, 
tanto de dia, quanto à noite.

Câncer de Pênis

Quando detectado em fase 
inicial, possui tratamento e tem 
maior chance de cura. Vale lem
brar que os hábitos de higiene 
íntima diários devem ser ensi
nados e praticados, desde a in
fância. Também é imprescin
dível o uso de preservativo nas 
relações sexuais, além da limpe
za após a relação.

Sinais e sintomas: Presença 
de ferida ou úlcera persistente 
no Pênis, ou tumoração locali
zada na glande, prepúcio ou cor
po do Pênis, e secreção branca 
(esmegma).

Caso o munícipe tenha fato
res de risco para as DCNT, ou si
nais e sintomas, a orientação é 
que busque a orientação de um 
profissional na sua UBS de re
ferência. Para saber qual a uni
dade mais próxima, basta utili
zar o Busca Saúde: http://busca 
saude.prefeitura.sp.gov.br/.
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Ações realizadas durante o Novembro Azul
têm como foco no homem

Instituto do Câncer alerta sobre a importância da 
atenção à saúde do homem na Campanha Novembro Azul

O Instituto do Câncer do Es
tado de São Paulo, unidade li
gada à Secretaria de Esta do da 
Saúde e ao Hospital das Clí ni cas 
da Faculdade de Medi ci na da USP, 
participa da Cam pa nha Novembro 
Azul de cons cientização sobre o 

Câncer de Próstata e alerta para 
os cuidados com a saúde do ho
mem como um todo.

O Câncer de Próstata é o se
gundo tipo de tumor mais co
mum entre o público masculino e 
não causa sintomas no começo de 
seu desenvolvimento. Além dele, 
estão entre os principais tumo
res urológicos que podem atingir 
os homens, o de Pênis, Testículo, 
Rim e Bexiga. Procurar um uro
logista regularmente e ficar aten
to a sinais como: dificuldade para 
urinar, sangramentos e infecções 
urinárias são fundamentais para 
manter a saúde em dia.

Descobrir a doença em um 
estágio inicial possibilita trata
mentos menos agressivos, com 
alto índice de cura e mais quali
dade de vida aos pacientes. “Por 
isso, é importante que o homem 
conheça o seu próprio corpo e 

realize checkups anuais a partir 
dos 45 anos”, destaca o médico 
assistente da Urologia do Icesp, 
Maurício Cordeiro. “Além dis
so, é importante cuidar da saú
de através de uma alimentação 
saudável e da prática regular de 
atividade física, mesmo que ao ar 
livre neste momento de distan
ciamento social”, completa.

Vale destacar ainda a impor
tância da manutenção do tra
tamento durante a pandemia. 
“Dar continuidade ao tratamen
to proposto é essencial para que 
não haja uma progressão da do
ença”, afirma o especialista. É 
preciso ressaltar também que o 
Icesp adotou medidas para que 
os pacientes pudessem seguir 
com seus tratamentos de ma
neira segura. Portanto, não é 
preciso ter medo. Basta seguir 
se protegendo da Covid19 com 

distanciamento social, uso de 
máscara, higiene das mãos com 
água e sabão e álcool gel.

Ações

Em 2020, as ações para cha
mar a atenção da população para 
a conscientização sobre o Câncer 
de Próstata e alertar para os cui
dados com a saúde do homem se
rão digitais com postagens nos 
perfis oficiais do Instituto nas re
des sociais.

No dia 26 de novembro, às 12 
horas, será realizada a palestra 
online “Entendendo o Câncer 
 Especial Novembro Azul”, mi
nistrada pelo médico assistente 
da Urologia do Icesp, Maurício 
Cordeiro. O evento é gratui
to, aberto ao público e pode ser 
acessado pelo link: https://bit.ly/ 
3oFLBtu no dia da conferência.
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Além do Câncer de Próstata, estão 
os principais tumores urológicos 
entre o público masculino, o de 
Pênis, Testículo, Rim e Bexiga

Carteira digital do mesário 
é novidade nas Eleições 2020

Nas Eleições 2020, São 
Paulo será um dos 23 Estados 
da Federação a utilizar a car
teira digital bB para realizar o 
pagamento do auxílioalimen
tação de mesários e colabora
dores de apoio logístico. A novi
dade é fruto de parceria entre o 
Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo (TRESP) e o Banco 
do Brasil.

Cada colaborador terá direi
to a receber R$ 40 por dia traba
lhado  no primeiro e no segundo 
turnos. Para isso, deverá fazer o 
download da carteira bB, dispo
nível de forma gratuita, no App 
Store e no Google Play ou aces
se: https://bb.com.br/carteirabb

Após o download, o mesá
rio deve fazer o cadastro, infor
mando o número do CPF, nome 
completo, data de nascimen
to, número de telefone e email 
para validação. Os créditos dis
poníveis poderão ser utilizados 
de diversas maneiras, envol
vendo operações sem custos. É 
possível realizar, por exemplo: 
transferência a outros usuá
rios do aplicativo ou a uma con
ta bancária convencional (TED/
DOC), saques em terminais do 
Banco do Brasil, pagamentos 
por QRCode em estabelecimen
to bancários, pagamentos de bo
letos bancários, recarga de celu
lares e compras online com um 
número de cartão virtual (fun
ção débito).

Após o registro de convo
cação do colaborador em siste
ma próprio da Justiça Eleitoral, 

será gerado arquivo com nome, 
CPF e contrassenha individual 
para a utilização dos recursos. 
Os vouchers poderão ser consu
midos em 11 de novembro, re
ferentes ao primeiro turno da 
eleição, e 25 de novembro, ao 
segundo. Nos dois casos, os re
cursos terão validade até 8 de 
dezembro.
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Colaboradores devem realizar 
desde já o download 
do aplicativo gratuito


