
Página 2 - São Paulo, 7 de maio de 2021 - Imóveis

Editorial O que foi notícia na semana
No último dia 2 de maio o prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas (PSDB), licenciou-se por 30 dias do 
cargo para dar continuidade ao tratamento contra 
um Câncer no sistema digestivo. O prefeito anun-
ciou em comunicado publicado nas redes sociais. 

•
Na última segunda-feira (3), um helicóptero caiu 
no Aeroporto Campo de Marte, em Santana, 
na Zona Norte de São Paulo. Segundo o Corpo 
de Bombeiros, duas pessoas foram socorridas 
no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu). A Infraero informou que o aci-
dente ocorreu por volta das 13h23, durante tes-
te de motores, no momento do pouso da ae-
ronave. O helicóptero é um modelo Robson, de 
matrícula PT-HUD e tinha dois ocupantes, o ins-
trutor e um aluno, que foram encaminhados a 
um hospital, e passam bem.

•
Na última terça-feira (4), o prefeito em exercí-
cio, Ricardo Nunes, e o secretário municipal da 
Saúde, Edson Aparecido, receberam as primei-
ras 135.720 doses da vacina da Pfizer, que se-
rão utilizadas para imunizar os idosos de 60, 61 

e 62 anos, a partir da próxima quinta-feira (6). 
Segundo a orientação do Governo do Estado, o 
município receberá as doses na temperatura en-
tre -25ºC e -15ºC, podendo permanecer nes-
ta faixa por até 14 dias. Para aplicação, a SMS 
irá proceder com o descongelamento da vacina 
para +2ºC a +8ºC e encaminhará para as uni-
dades de Saúde para utilização no prazo máxi-
mo de até 5 dias.

•
Na última terça-feira (4), o ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta foi o primeiro convo-
cado para prestar esclarecimentos a Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI), que foi criada 
para apurar ações e omissões do governo fede-
ral no enfrentamento da pandemia da Covid-19. 
O ex-ministro Nelson Teich foi ouvido na quarta-
feira (5), o depoimento do ex-ministro Eduardo 
Pazuello foi adiado por duas semanas por sus-
peitas de infecção de Covid-19. O depoimento 
do ex-ministro foi remarcado para o dia 19 de 
maio. “Não haverá subterfúgio (contra a oiti-
va). Todos os depoimentos serão presenciais”, 
disse o presidente da comissão, o senador Omar 

Aziz (PSD-AM), durante sessão do colegiado 
nesta 3ª feira (3/mai/2021).

•
Na última quarta-feira (5), a Secretaria Geral 
da Presidência informou que o presidente 
Jair Bolsonaro vetou o projeto aprovado pelo 
Congresso que prorrogava até 31 de julho o 
prazo de entrega da declaração do Imposto de 
Renda da Pessoa Física. O prazo acabaria em 
abril, porém, a Receita Federal estendeu o prazo 
para 31 de maio.
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Foto: Marcello Casal Jr / Agência BrasilO Dia das Mães está chegando e, além de confirmar uma 
expectativa positiva para o comércio em geral, traz uma série de 
reflexões. Afinal, sua comemoração acontece em meio à pandemia 
pelo segundo ano consecutivo. Além da importância histórica 
da data, inclusive para as vendas no varejo, sendo superada 
tradicionalmente apenas pelo Natal, há vários fatores que podem 
levar a acreditar em um certo otimismo para o comércio, apesar 
da gravidade da crise econômica também intensificada pela 
pandemia.

Mais de um ano depois do início dos impactos e mudanças 
comportamentais provocados pela pandemia, o Dia das Mães 
coincide com o período de reabertura do comércio de rua, 
shopping e uma série de atividades econômicas. Há também uma 
grande oferta de promoções no mercado e um forte apelo também 
ao comércio eletrônico, uma vez que as famílias ainda não podem 
se reunir como antes e, muitas vezes a entrega do presente é um 
agrado que minimiza o distanciamento social imposto às famílias.

A data nos leva a uma série de tantas outras reflexões. Se 
no ano passado ainda não sabíamos como “conviver” com as 
restrições e não havia perspectivas concretas para uma vacina 
contra Covid-19, hoje estamos num intenso desafio para que as 
diversas vacinas no mercado possam ser aplicadas na população.

Tivemos avanços importantes como: a imunização da população 
com mais de 60 anos, a retomada das atividades econômicas 
de acordo com as recomendações das autoridades de Saúde, e 
um importante 5º lugar entre os países que mais vacinaram em 
números absolutos, superando a marca de 50 milhões de doses 
aplicadas (sendo mais de 33 milhões de 1ª dose e 17 milhões de 
2ª dose). Porém, o desafio é enorme, uma vez que esse número 
representa cerca de 16 % da população vacinada com a 1º dose 
e apenas pouco mais de 8% com a 2ª dose.

No Estado de São Paulo há o compromisso anunciado várias 
vezes pelo governador João Doria para imunizar toda a população, 
até o final deste ano. Mas a corrida é grande pela produção de 
vacinas e aquisição de lotes no mercado internacional. Fica a 
expectativa de que no próximo Dia das Mães, a data possa ser 
comemorada com esses desafios superados e perspectivas de 
dias melhores para todos.

Nesta edição, confira as principais informações sobre a 
vacinação contra a Covid-19 na capital, assim como a inauguração 
de mais um drive-thru na região (desta vez na Vila Maria), além 
de outras notícias regionais. Uma boa leitura a todos, ótimo final 
de semana com muita saúde e paz e até nossa próxima edição!

Email: contato@monicalopespsicologia.com.br

Atendimento para todas as idades. On-line e presencial 
Acesse meu site: www.monicalopespsicologia.com.br

Monica Lopes • Psicóloga/Clínica

Fone: 11 99341-7354

SUS é eleito o melhor serviço público da Capital de acordo com pesquisa
O Sistema Único de Saúde 

(SUS) foi eleito pela primei-
ra vez pelos paulistanos como 
o melhor serviço público da ci-
dade de São Paulo. É o que 
mostra o resultado da pesqui-
sa Datafolha publicado na re-
vista “O Melhor de São Paulo 
- Serviços 2021”, encartada gra-
tuitamente na edição desta sex-
ta-feira (30), do jornal Folha de 
S. Paulo. 

Segundo a publicação, o 
Sistema de Saúde Pública foi 
apontado como o melhor ser-
viço da capital por 13% dos 
entrevistados e desbancou o 
Pou patempo, instituição hexa-
campeã na pesquisa e que teve 
12% dos apontamentos. O 
Metrô, que já esteve no topo do 
pódio em quatro anos, obteve 
11% das indicações em 2021. 

A pesquisa é feita anualmen-
te desde 2015. Na primeira edi-
ção, o SUS teve 2% das menções. 

No último levantamento, reali-
zado em fevereiro de 2020, obte-
ve 6% das menções. 

O crescimento de sete pon-
tos percentuais acima se deu 
após quase um ano de pande-
mia, momento que tem testado 
a potência e a capacidade do sis-
tema diariamente de uma forma 
nunca vista antes. 

Em entrevista à Folha, o se-
cretário municipal de Saúde, 
Edson Aparecido, comentou que 
as pessoas, até mesmo as usuá-
rias do SUS, passaram a conhe-
cer melhor o sistema em 2020, 
durante a pandemia. A crise 
provocada pela Covid-19 tam-
bém levou um novo público ao 
SUS, mas a atuação do serviço 
no combate à doença foi deter-
minante para o sistema ganhar 
novos admiradores. 

“As pessoas viram na TV o 
tempo inteiro o esforço que era 
feito para atender a todos. Acho 

que isso ficou mais perceptível 
durante a pandemia. Quem já 
utilizava o sistema também pas-
sou a vê-lo de forma diferente, 
criou mais vínculo. Muita gente 
criticava sem conhecer. Tivemos 
muitas internações de gente 
com convênio. Outros foram to-
mar vacina na UBS (Unidade 
Básica de Saúde) e descobriram 
que têm direito a pegar um de-
terminado remédio de graça, 
algo que não sabiam”, disse o 
secretário ao O Melhor de São 
Paulo – Serviços 2021. 

Números e ações

Em números, essa pre-
sença do SUS se traduz em 
mais de 32 anos de atuação no 
País. De acordo com dados do 
DataSUS, apenas na cidade de 
São Paulo foram 34.646.839 
atendimentos realizados nas 
468 Unidades Básicas de Saúde 
e 85 AMAs (Assistência Médica 
Ambulatorial) em 2020, uma 
média de 125.740 atendimentos 
por dia. 

Em 2020, no enfrentamen-
to à pandemia, 55.801 famílias 
foram atendidas com cestas bá-
sicas distribuídas pela SMS nas 
UBSs. O trabalho junto à po-
pulação envolveu diretamen-
te 2.377 profissionais em ações 
que forneceram 55.167 másca-
ras, além de orientações sobre 
a ação do Coronavírus e enca-
minhamento às Unidades de 
Saúde para tratamento. 

Foto: Divulgação

Pela primeira vez desde 2015, a 
pesquisa do Datafolha aponta o Sistema 

Único de Saúde como o serviço mais 
bem avaliado pelos paulistanos

Dia Mundial da Asma: os mitos que envolvem a doença
“Descobrindo conceitos errô-

neos de asma” é o tema deste ano 
do Dia Mundial da Asma, come-
morado na última terça-feira (4). 
Cerca de 10% a 25% da popula-
ção brasileira tem asma. Por ano, 
são registradas – aproximada-
mente – 2 mil mortes pela doen-
ça. Por volta de 80% dos pacien-
tes com asma têm rinite.

Os sintomas são inflamação 
dos brônquios, provocando fal-
ta de ar, sibilância, tosse, dor no 
peito e opressão torácica.

Manter o tratamento da 
asma prescrito pelo especialis-
ta é fundamental, principalmen-
te durante a pandemia, segundo 
aponta a Associação Brasileira de 
Alergia e Imunologia (ASBAI).

O dr. Gustavo Wandalsen, 
especialista da ASBAI, respon-
de abaixo as principais dúvidas 
sobre a doença:

Pessoas com asma têm maior 
predisposição ao contágio 
do Coronavírus?

Não foi documentado risco 
aumentado de infecção pelo novo 
Coronavírus nos asmáticos.

Quem tem asma pode ter 
o quadro agravado se con-
trair Covid-19?

Ainda se discute se há ou 
não risco de evolução para qua-
dros mais graves nos asmáticos.

Quem tem asma deve man-
ter o tratamento durante a 
pandemia?

Sim, é de extrema impor-
tância manter a medicação 

prescrita pelo especialista para 
o controle da doença, evitan-
do assim quadros graves e a 
necessidade de ir ao pronto 
atendimento.

Asma é uma doença de fun-
do psicológico?

A asma não é uma doença de 
fundo psicológico, mas parte dos 
pacientes relata piora dos sinto-
mas associada com variações 
emocionais.

Bombinha de asma pode 
viciar?

Não. Esse é um mito que 
precisa ser combatido. As me-
dicações inalatórias utilizadas 
no tratamento da asma não vi-
ciam. Porém, como a doença não 
tem cura, apenas controle, os 
pacientes usualmente voltam a 
apresentar sintomas se suspen-
dem o tratamento.

Remédios para asma 

perdem a eficácia depois de 
um tempo de tratamento?

Não, esse é outro mito. Mas 
como foi comentado, são medi-
camentos de uso prolongado, 
muitas vezes, por toda a vida.

Se não tenho mais sintomas 
da asma, estou curado?

Não. É muito difícil falar 
em cura para a asma. A gravi-
dade da asma pode variar como 
o tempo, desencadeando mais 
ou menos sintomas e pacientes 
assintomáticos por longo tem-
po podem voltar a apresentar 
sintomas.

Quem tem asma não deve se 
exercitar?

Outro mito. Praticar ativi-
dades físicas é parte importan-
te de uma vida saudável e do 
próprio tratamento da asma. 
Asmáticos devem evitar ativida-
des físicas apenas quando estão 
em crise.

Foto: Divulgação

Cerca de 10% a 25% da população brasileira tem asma

Cresce cerca de 17% o número de vagas na área da Saúde
O primeiro trimestre de 

2021 registrou aumento de 17% 
em vagas abertas para profis-
sionais da Saúde, segundo le-
vantamento do Banco Nacional 
de Empregos (BNE). De janei-
ro a março do ano passado, fo-
ram 2.353 vagas abertas, o que 
corresponde a uma média men-
sal de 769 oportunidades. Neste 
ano, as oportunidades no mesmo 
período somam 2.772, o equiva-
lente a 911 vagas por mês, sendo 
a maior média incluindo todos os 
trimestres do ano passado.

Essa expansão pode estar 
relacionada ao aumento expo-
nencial no número de casos da 
Covid-19 no Brasil neste ano, con-
forme o CEO do BNE, Marcelo 
de Abreu. “Vimos um aumen-
to de casos devido à pandemia 
da Covid-19, o que consequente-
mente gerou maior necessidade 
de contratações de profissionais 
da Saúde para que atendessem a 
alta demanda”, explica Abreu.

O levantamento apontou 
que, no segundo trimestre do 
ano passado, tivemos 1.695 

vagas, uma média de 568 opor-
tunidades por mês. No terceiro 
trimestre de 2020, foram 2.095 
vagas, com uma média de 706. 
O último trimestre do ano foi 
o melhor: com 2.277, o que re-
presentam 786 oportunidades 
mensais.

Ao mesmo tempo em que 
cresceram as oportunidades, a 

busca pelos colaboradores tam-
bém aumentou, de acordo com o 
BNE. “Não só na área de Saúde, 
mas outras profissões vieram em 
crescente desde o ano passado de-
vido a estímulos da própria pan-
demia e continuam demandan-
do bastante, como logística, TI e 
construção civil”, comenta Abreu.

Acesse: https://www.bne.com.br/

Foto: Reprodução / Agência Brasil

Primeiro trimestre de 2021 teve maior número de vagas abertas na comparação 
com mesmo período de 2020 e com qualquer trimestre do ano passado

Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte

FARMÁCIAS 
DE PLANTÃO
3ª Turma

•Casa Verde - *Drogaria Drogamavel Ltda. - R. Dr. Cé-
sar 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 - *Droga-
sil S/A. - Av. Santa Marina, 2.569 - *Drogaria Rizato Ltda. 
- Av. Itaberaba, 953 - *J.K.I. Drogaria Ltda. - R. Dr. Márcio 
Munhoz, 135 •Imirim - *Y. Silahigue & Cia. Ltda. - Av. Imi-
rim, 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. Para-
puã, 204 •Jaçanã - *Droga 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. Bra-
sil - *Drogaria e Perfumaria Unix Ltda. - Av. Tenente Soto-
mano, 1.405 - *Drogaria e Perf. Avenida Ltda. - Av. Men-
des 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 - *Dro-
garia 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 Ultrama-
rino Ltda. - Av. Ultramarino, 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 *Drogaria e Perf. Di Pas-
quale Ltda. - R. Salvador Tolezano, 811 •Pq. Edu Chaves 
- *Organização Farm. Manoel Lázaro Ltda. - Av. Edu Cha-
ves, 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 - *Drogaria 
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 & 
Freitas Ltda. - EPP - R. Conselheiro M. de Barros, 207 - 
*Drogaria São Paulo S/A. - Av. Brás Leme, 2.034 - *Farmá-
cia 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 •Tre-
membé - *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. Bancária - *Drogaria Bancá-
ria Ltda. - Av. Itaberaba, 2.632 •V. Brasilândia - *Drogaria 
Ignez Ltda. - EPP - R. Benedito Egidio Barbosa, 55 - *Far-
mácia 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. Gus-
tavo 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. Ribeirão das Almas, 358 •V. Pente-
ado - *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

Associação Comercial de 
São Paulo promove webinar 

Índia for Business 2021
A Associação Comercial de 

São Paulo (ACSP) será palco 
do webinar Índia for Business 
2021, na terça-feira (11). O 
evento é organizado pela São 
Paulo Chamber of Commerce, 
a divisão de comércio exte-
rior e relações internacionais 
da entidade, em parceria com 
o Consulado Geral da Índia. A 
atividade tem o objetivo de po-
tencializar as oportunidades 
comerciais entre Brasil e Índia. 
Por este motivo, vai abordar os 
principais setores de coopera-
ção entre os dois países como as 
áreas: agrícola, da construção 
civil, casa e decoração, de ma-
quinário, engenharia, quími-
ca e da indústria farmacêutica. 
Importadores e exportadores 
estão convidados a participar 
deste evento. As inscrições de-
vem ser feitas pelo aplicativo 
Zoom, por meio do link https://
cutt.ly/cbgOaeB

Os dois palestrantes são es-
pecializados em comércio exte-
rior da América Latina. O pri-
meiro convidado para ministrar 
a palestra é o secretário-adjun-
to de Comércio Exterior para 
a América Latina e o Caribe, 
do Ministério do Comércio e 
Indústria da Índia, Suresh Ku-
mar. Logo depois, o chefe da Di-
visão para a América Latina e o 
Caribe da Confederação da In-
dús tria Indiana (CII), Aravind 
Krishnan, fala sobre assun-
tos ligados ao tema. A ativida-
de on-line também contará com 
as presenças do embaixador 
Suresh K. Reddy, da Embaixada 
da Índia em Brasília, do embai-
xador Raymundo Santos Rocha 
Magno, chefe do Escritório de 
Representação do Ministério 
das Relações Exteriores em São 
Paulo; Amit Kumar Mishra, 
cônsul-geral da Índia em São 

Paulo; do presidente da ACSP, 
Alfredo Cotait Neto; e do vice -
presidente de comércio exterior 
da entidade, Roberto Penteado 
de Camargo Ticoulat.

“A ideia do evento é que os 
empresários dos dois países se 
conheçam mais e enxerguem 
nestas relações e em suas pro-
duções uma grande oportu-
nidade para fomentar novos 
negócios”, disse o vice-presi-
dente de comércio exterior da 
Associação Comercial, Roberto 
Ticoulat.

Com cerca de 1,3 bilhão de 
habitantes, a Índia está entre 
as maiores economias do mun-
do, com um PIB de aproxima-
damente US$ 3 trilhões. Deste 
total, 18% correspondem às ex-
portações. As relações diplomá-
ticas entre o Brasil e a Índia fo-
ram estabelecidas em 1948 e, a 
partir da década de 1990, o re-
lacionamento político e econô-
mico entre os dois países tor-
nou-se ainda mais intenso.

O Brasil é o maior parceiro 
econômico da Índia na América 
Latina, com um comércio bi-
lateral de US$ 7,1 bilhões em 
2020. As exportações india-
nas para o Brasil somaram 
US$ 4,18 bilhões, no ano pas-
sado, enquanto que as impor-
tações de produtos brasileiros 
apresentaram um total de US$ 
1,28 bilhão. Nos últimos qua-
tro anos, o comércio bilateral 
registrou um crescimento de 
68% nas exportações da Índia 
para o Brasil e cerca de 6% nas 
importações indianas de produ-
tos brasileiros. Estima-se ain-
da que o comércio entre os dois 
países alcance um valor de US$ 
15 bilhões em 2022.

Outras informações sobre o 
evento podem ser obtidas pelo 
link https://cutt.ly/NbgIm8T


