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Editorial O que foi notícia na semana
Na última segunda-feira (1º), o gover-
nador João Doria confirmou a liberação 
de um segundo lote de 5,6 mil litros 
de insumos da China para a produção 
de mais 8,7 milhões de doses da va-
cina do Instituto Butantan no Brasil. A 
chegada da matéria-prima está previs-
ta para o próximo dia 10.

•
Na última segunda-feira (1º), o deputa-
do Arthur Lira (PP-AL) foi eleito o novo 
presidente da Câmara dos deputados 
e irá atuar nos próximos dois anos. 
Arthur Lira era candidato do presiden-
te Jair Bolsonaro, e venceu a disputa com apoio 
de mais da metade dos deputados. O resulta-
do é uma vitória política do presidente, e ago-
ra um aliado importante no comando da Casa 
Legislativa. O deputado é líder dos partidos do 
Centrão, que fazem parte da base do governo.

•
Alinhado com o crescimento exponencial do e-
commerce, o Farmácias APP, aplicativo de ven-
das on-line de saúde e beleza, também teve 
um 2020 de sucesso. Segundo dados da com-
panhia, as transações no aplicativo cresceram 

702% no ano passado, crescimento este que 
gerou uma alta de 772% na receita da com-
panhia. O levantamento faz um comparativo de 
2020 com o ano anterior (2019). O aumento 
também aparece em métricas como acessos ao 
site e número de usuários, que tiveram incre-
mento positivo de 222% e 217%, respectiva-
mente. Já no aplicativo da companhia, a soma 
de downloads na plataforma indicou um cresci-
mento de 423%.

•
Na última quarta-feira (3), o governador João 
Doria anunciou um pacote emergencial para 

apoiar os empreendedores dos 645 
municípios paulistas que mais fo-
ram impactados pela pandemia do 
Coronavírus. Entre as novas medi-
das estão a liberação de R$ 125 mi-
lhões pelo Banco do Povo e pelo 
DesenvolveSP, a suspensão de protes-
to de débitos da dívida ativa e a ma-
nutenção de serviços de gás e água. 
Com objetivo de auxiliar os empreen-
dedores mais impactados pela pande-
mia, a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, por meio do Banco do 
Povo, liberou R$ 25 milhões em mi-

crocrédito. Em 2020 foram disponibilizados mais 
de R$ 280 milhões em empréstimos subsidia-
dos por meio do Banco do Povo, contando tam-
bém com a parceria do Sebrae-SP, para auxi-
liar MEIs e autônomos a atravessarem a crise. 
Os empreendedores podem solicitar as linhas 
de crédito de forma totalmente on-line pelo site  
www.bancodopovo.sp.gov.br ou presencialmen-
te na agência do seu município. Atualmente, 
o Banco do Povo atende em 491 unidades em 
465 municípios. A relação completa também 
está disponível no portal.
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O 125° aniversário do Horto Florestal acontece sem eventos 
comemorativos devido às restrições impostas pela pandemia, 
mas com a expectativa do processo de concessão à iniciativa 
privada. Esse tema será discutido em audiência pública virtual a 
ser realizada no próximo dia 25, com o objetivo de formalizar a 
consulta popular sobre a mudança na forma de gestão do parque.

Embora todo o processo de concessão tenha a expectativa de 
trazer melhorias e melhor manutenção, além de “aliviar” o custo 
para o poder público, alguns pontos são essenciais com relação 
ao Horto Florestal, um parque que é um verdadeiro patrimônio 
cultural da Zona Norte. Ainda que seu acesso deixe de ser gratuito, 
é fundamental que continue sendo acessível e voltado para o 
interesse da população. 

A necessidade de sua preservação é inquestionável e precisa 
prevalecer para as futuras atividades que venham a ser implantadas 
após a concessão. Afinal são suas características únicas, que 
fazem do Horto Florestal um dos mais belos parques da cidade. As 
sugestões e ideias da população devem ficar registradas durante 
a Audiência Pública e nos canais disponíveis, como uma forma de 
poder cobrar futuramente, o cumprimento do que foi proposto em 
benefício de todos.

Ainda nesta edição, trazemos as mais recentes informações 
sobre as ações de combate à pandemia do novo Coronavírus, com 
destaque para o início da vacinação da população idosa. Nesse 
processo, no qual grande parcela da população está ansiosa pela 
imunização, é necessário a colaboração de todos. Assim como o 
poder público deve oferecer a vacina, é  preciso que as famílias 
se informem, busquem os serviços de saúde de acordo com 
as recomendações e sobretudo, continuem tomando todos os 
cuidados para conter o avanço da contaminação.

Diante dos números que comprovam uma recente melhoria 
nos indicadores da Covid-19 em todo o Estado, o final das 
restrições a estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes 
durante os finais de semana foi antecipado. Porém, para que o 
funcionamento desses estabelecimentos possa ser mantido, as 
regras do Plano São Paulo devem ser rigorosamente cumpridas. À 
população cabe evitar ao máximo qualquer tipo de aglomeração 
e sempre tomar os cuidados como: o uso da máscara facial e 
higiene constante das mãos.

O dado mais preocupante é a proximidade do Carnaval. Para 
evitar uma nova alta no número de internações e vítimas da 
Covid-19, o Governo do Estado retirou o ponto facultativo dos dias 
15 e 16 de fevereiro, mas ainda assim há a preocupação em 
evitar aglomerações, festas clandestinas e as comemorações que 
possam aumentar novamente os índices de contágio. A batalha 
ainda é grande, mas há motivos concretos para acreditar num real 
controle da pandemia ainda neste ano. Que em breve, possamos 
divulgar notícias melhores! 

Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e até nossa 
próxima edição!

Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte
FARMÁCIAS DE PLANTÃO

•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
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Governo de SP cria Comissão Médica da Educação 
para orientar volta às aulas presenciais

Na última segunda-feira (1º), 
o governador João Doria anun-
ciou a criação da Comissão Médica 
da Educação de SP, que vai norte-
ar as decisões sobre a volta às au-
las presenciais em todo o Estado.

“Essa comissão é formada 
por especialistas com destaque 
nas áreas de pediatria, infecto-
logia e epidemiologia e contri-
buirá para garantir suporte téc-
nico e científico para que a volta 
às aulas seja realizada de for-
ma responsável e absolutamen-
te segura na rede estadual de 
Educação”, disse Doria.

As atribuições da comis-
são serão: monitorar e orien-
tar as ações de prevenção, vi-
gilância e controle referentes à 
Covid-19 nas unidades escolares 
do Sistema de Ensino do Estado 
de São Paulo. Isso inclui, além 
da rede estadual, as escolas mu-
nicipais e particulares.

“A decisão sobre interrom-
per temporariamente as ati-
vidades de ensino em um 

determinado local e o momen-
to para retorná-las será toma-
da junto à Comissão Médica da 
Educação de São Paulo, consi-
derando o nível de transmissão 
local e a capacidade de respos-
ta da área de Saúde, com o aval 
final do Centro de Contingência 
do Coronavírus”, destacou o 

Secretário de Educação, Rossieli 
Soares.

Fazem parte da comissão 
profissionais como: Luciana 
Becker Mau Helman, médica in-
fectopediatra do Hospital Albert 
Einstein; José Osmar Medina 
de Abreu Pestana, diretor do 
Hospital do Rim; Helena Sato, 

médica pediatra e Coordenadora 
do Programa Estadual de Imu-
nização da Se cretaria de Saúde 
do Estado de São Paulo; Marco 
Aurélio Palazzi Sáfadi, Diretor 
do De partamento de Pediatria da 
Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo; e 
Wanderson Oliveira, Secretário 
de Serviços Integrados do Su-
premo Tribunal Federal e ex-Se-
cretário Nacional de Vigi lância 
em Saúde.

A Comissão Médica da 
Educação de SP pode solicitar a 
participação de outros profissio-
nais para contribuir com o de-
senvolvimento dos trabalhos. 
Esta comissão foi formada para 
tratar especificamente de as-
suntos restritos à Educação no 
Estado de São Paulo e não se so-
brepõe às decisões do Centro de 
Contingência do Coronavírus.

Link para apresentação 
https://issuu.com/governosp/
docs/rossieli_comiss_o_de_sa_
de_para_a_educa__o_-_colet
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Médicos e especialistas formam grupo que vai tratar especificamente de 
assuntos relacionados à retomada das aulas no Estado de SP

“Vacinômetro” passa a 
divulgar o número de 

vacinados por município 
no Estado de São Paulo

O “Vacinômetro”, ferra-
menta digital desenvolvida pela 
Secretaria de Comunicação do 
Estado de São Paulo em par-
ceria com a Prodesp, passou 
a divulgar o número de vaci-
nas aplicadas contra o novo 
Coronavírus nos municípios do 
Estado.

Pelo endereço eletrônico  
https: / /vacinaja .sp.gov.br / 
vacinometro/ é possível verificar 
o número oficial de imunizados 
nos municípios pelo PEI (Plano 
Estadual de Imunização).

A ferramenta é alimenta-
da diretamente com as infor-
mações do “Vacivida”, plata-
forma digital integrada para 
monitorar toda a campanha 
de vacinação contra o novo 
Coronavírus.

As informações disponíveis 
por município são preliminares 

e estão sujeitas a avaliação, 
uma vez que as bases estão sen-
do constantemente avaliadas e 
consolidadas.

Desenvolvido pela Prodesp, 
empresa de tecnologia do Go-
verno de São Paulo, o siste-
ma está integrado ao aplicativo 
Poupatempo Digital e também 
poderá abastecer a base de da-
dos do Ministério da Saúde.

Até às 17h30 da última ter-
ça-feira (2), o “Vacinômetro” já 
indicava 504 mil pessoas imu-
nizadas em todo o Estado. Para 
garantir ainda mais transpa-
rência ao processo de imuni-
zação, os posts dos perfis ofi-
ciais do Governo do Estado de 
São Paulo também irão reper-
cutir, diariamente, o núme-
ro de vacinados no Estado com 
base nos dados atualizados do 
“Vacinômetro”.

SBOT alerta sobre os cuidados da postura no 
ensino remoto e também do peso das mochilas

Em um momento em que 
o ensino à distância se mes-
cla com o ensino presencial em 
todas as escolas brasileiras, a 
SBOT - Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia aler-
ta sobre os cuidados com a pos-
tura adequada na frente do com-
putador e o peso das mochilas 
escolares.

Uma pesquisa realizada pela 
Associação Brasileira de Edu-
cação a Distância (ABED) com 
estudantes, responsáveis, profes-
sores e gestores da rede privada e 
pública, mostra que dos mais de 
cinco mil participantes, 40% pre-
ferem o modelo híbrido de ensi-
no, ou seja, a mescla de aulas re-
motas e presenciais.

De acordo com a SBOT, esse 
revezamento do on-line com o 
presencial impõe além de todos 
cuidados de higienização e dis-
tanciamento, dois pontos: as 
mochilas pesadas para quem 
está na escola e a postura diante 
do computador para quem está 
na aula on-line.

Segundo Jean Klay, coor-
denador da Comissão de Cam-
panhas Públicas da SBOT, os 
ortopedistas alertam que mo-
chilas com mais de 10% do peso 
da criança podem causar pro-
blemas na coluna. “Além das 

mochilas, neste ano, nos preo-
cupamos também com a postu-
ra da criança na frente do com-
putador. Nossa missão é levar 
informação à população geral e 
tentar, de alguma forma, prote-
gê-la nesse novo momento”, ex-
plica Jean Klay.

O excesso de peso das mo-
chilas escolares muda a pos-
tura, a criança tende a cami-
nhar um pouquinho curvada e 
os músculos do peito se encur-
tam, os das costas ficam mais 
fracos, pode haver um desvio do 

alinhamento e no futu-
ro a qualidade de vida 
será afetada.

A SBOT orienta 
que:

•Não carregue na mo-
chila mais do que 10% 
de seu peso;
•Nunca carregue as 
mochilas com apenas 
uma das tiras passada 
pelos ombros, pois isso 
pode provocar desvio 
na coluna (escoliose);
•As tiras devem ser 
tensionadas para que a 
mochila fique bem jun-
to ao corpo, e cinco cen-
tímetros acima da li-
nha da cintura.

Com a pandemia da Covid-19, 
outro fator que preocupa a SBOT 
é a postura na frente do compu-
tador, celular ou tablet duran-
te as aulas remotas. As doenças 
ocupacionais são a maior cau-
sa de afastamento no trabalho e, 
atualmente podem ser encontra-
das até mesmo nos jovens que, 
por sua vez, estão estudando em 
casa e ficam por um longo perío-
do na frente das telas.

Para que o estudo remoto 
não cause dorsalgias, distúrbios 

osteomusculares ou transtor-
no das articulações é preciso fi-
car atento à postura, assim é 
recomendado:
•O uso de cadeiras com encos-
to adequado e que apoie o dorso; 
•Apoie seus pés no chão ou em 
um suporte apropriado que dei-
xem o joelho em um ângulo 
maior que 90°, isto reduz a pres-
são sobre as costas;
•Os punhos devem ficar em po-
sição reta ao digitar;
•Além da postura e dicas de 
como se portar durante as au-
las, as recomendações incluem 
uma boa alimentação, assim 
como atividades físicas e alon-
gamento regulares para manter 
a boa saúde física e mental dos 
jovens e crianças.

Campanhas públicas 
com foco na população

Através da Comissão de 
Cam panhas Públicas e Respon-
sabilidade Social, a SBOT divul-
ga diversas orientações através 
do Dr. SBOT, personagem criado 
para promover recomendações 
de maneira didática e objetiva. 

Para saber mais sobre as 
campanhas da SBOT, acesse: 
http://campanhas.portalsbot.
org.br/
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Confira as orientações da SBOT para 
trabalhar ou estudar com segurança




