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Editorial O que foi notícia na semana
O Governo de São Paulo divulgou a publicação do 
Edital para concorrência internacional da concessão 
de rodovias do Lote Litoral Paulista no Diário Oficial 
do Estado, com previsão de investimentos de R$ 3 
bilhões ao longo dos 30 anos de contrato de con-
cessão. No total, são 222 quilômetros de malha 
rodoviária concedida para a prestação de serviços 
públicos de ampliação, operação, manutenção e re-
alização de obras de infraestrutura no sistema rodo-
viário que contempla 12 municípios entre as cida-
des de Mogi das Cruzes, ainda no Planalto Paulista, 
até Pedro de Toledo, passando pelo Litoral Sul.

•
Segundo pesquisa do SindHosp - Sindicato dos 
Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São 
Paulo, realizada entre 11 e 17 de maio, 85% dos 
hospitais estão com ocupação de suas UTIs acima 
de 80%. Destes, 39% dos hospitais possuem ocupa-
ção de leitos de UTI para Covid-19 entre 91 e 100% 
e 46% com 81% a 90% de ocupação. Na pesqui-
sa anterior (30 de abril), 79% dos hospitais estavam 
com ocupação de suas UTIs acima de 80%, portan-
to, houve crescimento das ocupações em 7,5%.

•
O Estado de São Paulo celebrou na segunda-feira 
(17/5), o Dia Estadual de Luta contra a Homofobia. 

A data existe no calendário oficial paulista desde 
2011, após projeto de iniciativa do deputado Carlos 
Giannazi (PSOL). Neste ano, uma outra legislação 
(Lei 10948) aprovada pela Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo em 2001, visa combater 
a discriminação contra orientação sexual ou iden-
tidade de gênero. Ambas iniciativas ocorreram 
bem antes do Plenário do STF (Supremo Tribunal 
Federal) caracterizar, em junho de 2019, o crime 
de homotransfobia como inafiançável, equiparado 
ao crime de racismo. Esta determinação vale até o 
Congresso Nacional aprovar legislação igual.

•
Na última quarta-feira (19), o Impostômetro da 
Associação Comercial de São Paulo (ACSP) alcan-
çou a marca de R$ 1 trilhão em tributos arrecada-
dos desde o primeiro dia do ano pelos governos: 
federal, estaduais e municipais. Entraram na con-
tabilidade impostos, taxas e contribuições, incluin-
do as multas, juros e a correção monetária. No ano 
passado, esta marca só foi superada em 27 de ju-
nho. Em 2019, o país também arrecadou um pou-
co menos nesta época do que vem arrecadando 
até agora. Na ocasião, o relógio do Impostômetro 
ultrapassou este montante em 24 de maio.

•

A Polícia Federal investiga suspeitas de crimes 
como: corrupção, advocacia administrativa, pre-
varicação e facilitação de contrabando e na última 
quarta-feira (19), a PF deflagrou uma operação 
que teve como alvo o ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, empresários do ramo madeireiro 
e servidores públicos, entre eles o presidente do 
Ibama, Eduardo Bim. Está sendo apurado sobre 
a possibilidade de facilitação da exportação ilegal 
de madeira. Denúncias feitas por autoridades es-
trangeiras sobre “desvio de conduta de servidores 
públicos brasileiros no processo de exportação de 
madeira”. Mais de 100 policiais federais cumprem 
35 mandados de busca e apreensão em endere-
ços no Distrito Federal, São Paulo e no Pará, al-
guns desses endereços são ligados a Salles.
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Foto: Reprodução CNNIniciadas em 2013, as obras do trecho Norte do Rodoanel 
estão totalmente paradas desde março de 2019. Ainda não há 
uma perspectiva exata para a retomada das obras, mas uma 
audiência pública está marcada para o próximo dia 28, para 
abordar o modelo de concessão a ser adotado. Os investimentos 
previstos são da ordem de R$ 2,4 bilhões para o período de 30 
anos. Além de R$ 1,4 bilhão em operação e manutenção.

Esse é o último trecho a ser construído do Rodoanel Mário 
Covas, o Trecho Norte tem, aproximadamente 44km de extensão. 
Seu traçado irá ligar o Trecho Oeste, a partir da Avenida Raimundo 
Pereira Magalhães, ao Trecho Leste, no encontro com a Rodovia 
Presidente Dutra (BR-116). O projeto inclui ainda acesso à 
Rodovia Fernão Dias (BR-381). A estimativa é de que o trecho 
Norte absorva um fluxo diário de 65 mil veículos, dos quais cerca 
de 30 mil serão caminhões.

Além do atraso na entrega, outras questões graves envolvem 
a execução dessa obra. Sua paralisação em 2019, se deu por 
problemas de contrato e gastos absurdos. Inicialmente orçado em 
R$ 4,3 bilhões, esse trecho já custou R$ 6,3 bilhões e serão 
necessários ainda mais recursos para sua retomada e conclusão. 
Isso sem contar que o estudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
apontou uma série de problemas estruturais em sua extensão. 
Nada mais, nada menos do que 1.291 falhas na construção do 
Trecho Norte do Rodoanel, 59 delas consideradas graves.

Diante de tudo isso, as obras quando retomadas devem 
acontecer com um sistema de acompanhamento e compliance 
para aumentar a transparência da obra. Esperamos que tudo 
isso funcione de fato e que, enfim, possamos ter o Trecho 
Norte do Rodoanel concluído, em funcionamento o mais breve 
possível. Enquanto isso não acontece, sua estrutura continua se 
deteriorando e também trazendo muitos problemas sociais com as 
crescentes ocupações irregulares em seu entorno. Diante disso, 
torna-se urgente o encaminhamento dessa questão no Estado de 
São Paulo.

No enfrentamento à pandemia da Covid-19, trazemos as 
mais recentes informações sobre o andamento da vacinação no 
Estado. De acordo com as expectativas, a imunização das pessoas 
com comorbidades ou deficiências, termina em junho e, no mês 
seguinte, a fila da vacinação por idade volta a andar. A informação 
correta nesse momento é fundamental para que esse processo, 
evolua da melhor forma possível.

Nesta sexta-feira (21), lembramos o 108º aniversário do bairro 
Casa Verde, um dos mais tradicionais e valorizados da Zona Norte. 
Parabéns a todos os seus moradores, comerciantes e diversos 
profissionais que fazem parte de sua história e de seu cotidiano. 
Essas e outras informações regionais estão neste número de  
A Gazeta da Zona Norte, que segue com sua versão impressa 
e on-line. Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e até 
nossa próxima edição!

Tireoide e coração é tema de 
campanha da SBEM-SP

“A tireoide é uma glându-
la que tem importantes efeitos 
no coração. Ela estimula a con-
tração e frequência desse mús-
culo, a produção de fibras car-
díacas, a pressão arterial e pode 
determinar se coração fica mais 
ou menos acelerado. No caso de 
uma disfunção tireoidiana, seja 
hipotireoidismo ou hipertireoi-
dismo, o coração pode ser dire-
tamente afetado”, explica dra. 
Laura Ward, endocrinologis-
ta da Sociedade Brasileira de 
En docrinologia e Metabologia 
Regional São Paulo (SBEM-SP).

No hipertireoidismo, o cora-
ção fica mais acelerado, e o pa-
ciente sente taquicardia, pal-
pitação e o órgão pode ficar 
arrítmico. A arritmia é mais co-
mum em pacientes idosos com 
hipertireoidismo, e pode ser a 
primeira manifestação clínica 
dessa disfunção.

Já nos pacientes com hipo-
tireoidismo, o coração desacele-
ra, torna-se mais lento, a força 
de contração fica menor, a capa-
cidade de bombear sangue di-
minui e o órgão fica enfraque-
cido, o que pode levar a uma 

insuficiência cardíaca.
“Em geral, as alterações car-

díacas decorridas de uma disfun-
ção tireoidiana, seja hiper ou hi-
potireoidismo, são resolvidas 
com o tratamento direcionado 
para a tireoide. Em casos especí-
ficos, pode ser necessário um tra-
tamento em conjunto com o car-
diologista”, finaliza dra. Laura.

Serviço:
http://www.sbemsp.org.br
https: / /www.facebook.com/
sbem.saopaulo/
https://www.instagram.com/
sbemsp/
https://www.youtube.com/c/
sbemsp
https://twitter.com/SBEMSP
bit.ly/PODCASTSBEMSP
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“Quando a tireoide fala, o coração ouve”

2ª Edição do São Judas Academy 
oferece cursos exclusivos e gratuitos

O mercado de trabalho exige 
cada vez mais qualificação por 
parte dos profissionais. Dessa 
forma, estudantes universitá-
rios alinhados com essa neces-
sidade, buscam cursos e novas 
formas de se prepararem para 
o futuro profissional. Com o 
compromisso de projetar a car-
reira do aluno, a Universidade 
São Judas, integrante do Ecos-
sistema Ânima Educação, um 
dos maiores grupos educacio-
nais do país, apresenta a 2ª 
Edição da São Judas Academy. 
O evento oferece 50 cursos ex-
clusivos, gratuitos e on-line 
para estudantes que estão no 
terceiro ano ou que concluíram 
o Ensino Médio e querem dar 
um up no seu currículo, aumen-
tando seus aprendizados, utili-
zando a tecnologia como gran-
de aliado no ensino. A 2ª Edição 
do São Judas Academy acontece 
entre os dias 24 e 28 de maio, a 
partir das 19 horas. Para se ins-
crever, basta acessar o site sao-
judasacademy.com.br.

Ministrado por professores 

e mestres da Universidade São 
Judas que atuam no mercado 
de trabalho, os cursos serão dos 
mais variados temas e vão abor-
dar áreas como: Ferramentas 
Digitais, Gestão Pessoal e Fi nan-
ceira, RH, Marketing, Foto grafia, 
Inovação, entre outros. A São 
Judas Academy quer ajudar os 
estudantes que estão buscando 
uma oportunidade no mercado 
de trabalho, oferecendo possibili-
dades e acesso a cursos que vão 
proporcionar mais conhecimento 
e, em razão disso, melhor posicio-
namento na hora que se candida-
tar às vagas nas empresas.

O período que o país está 
passando ainda exige muito cui-
dado, mas a busca pelo conhe-
cimento não pode parar. A São 
Judas Academy é mais que uma 
semana de cursos, ela vai aju-
dar os jovens a criar competên-
cias em áreas do seu interesse. 
Além disso, todos os cursos ofe-
recidos terão certificado que po-
derão ser incluídos no currícu-
lo e nas plataformas de vagas de 
emprego e estágio.

Na edição de 2020, realiza-
da em dezembro, os estudan-
tes se inscreveram em cursos 
como: Novas Tecnologias e a 
Internet das Coisas, Gestão das 
Emoções, Como Construir uma 
Boa Imagem Pessoal, entre ou-
tros. Para Alessandra Lima, 
21 anos, que participou da 1ª 
Edição da São Judas Academy, 
participar da ação foi uma óti-
ma oportunidade.

De acordo com a Coor de-
nadora da Área de Relacio-
namento com as Escolas da São 
Judas, Roberta Xande, o resul-
tado da edição anterior impul-
sionou a universidade a rea-
lizá-la novamente. “Após a 1ª 
Edição tivemos ainda mais cer-
teza de que a continuação da 
São Judas Academy era neces-
sária. A iniciativa é uma ponte 
entre profissionais do mercado 
de trabalho – nossos professo-
res – e alunos, vestibulandos e 
jovens, para ampliar suas ha-
bilidades, esclarecer dúvidas, e 
quem sabe decidirem seus futu-
ros”, explica.

Pró-Sangue precisa de doadores 
para tirar estoque de nível crítico

Por conta da chegada do 
frio associada às campanhas 
de vacinação, a Fundação Pró-
Sangue, vinculada à Secretaria 
da Saúde do Estado de São 
Paulo, está com o estoque ope-
rando em nível crítico e convo-
ca com urgência os doadores de 
sangue.

Os tipos O- e O+ estão em 
situação emergencial, com 
abastecimento para menos de 
um dia. Já os sangues do tipo 
A- A+, B- e B+ estão em aler-
ta, com tendência de entrada no 
patamar crítico.

A situação é bem preocu-
pante, uma vez que a institui-
ção opera com apenas 50% da 
quantidade de estoque necessá-
ria para abastecer mais de 100 
instituições de saúde da rede 
pública, dentre as quais se in-
cluem os institutos do Hospital 
das Clínicas, Incor e ICESP.

Vacinas

Campanhas de vacinação 
costumam trazer um impacto 
na coleta de sangue, uma vez 
que os imunizantes trazem um 
impedimento temporário para 
quem pretende doar. De acordo 
com o protocolo de triagem dos 
candidatos, quem tomou a vaci-
na contra a Gripe deve aguar-
dar 48 horas para poder doar. 

Já as pessoas que apresentarem 
alguma reação adversa ao imu-
nizante, como febre e dor mus-
cular, devem esperar o término 
dos sintomas para contribuírem 
com seu gesto de solidariedade.

Já no que diz respeito à vacina 
contra a Covid-19, o Ministério 
da Saúde também estabeleceu 
prazos distintos de aptidão para 
cada tipo de imunizante:

•48 horas após cada dose da va-
cina Coronavac (da Sinovac/
Butantan);
•7 dias após cada dose da va-
cina Oxford (da AstraZeneca/
Fiocruz); e
•7 dias após cada dose da vaci-
na da Pfizer (produzida em par-
ceria com a BioNtec).

Ainda de acordo com a pasta, 
as pessoas devem priorizar a va-
cinação contra a Covid-19, caso 
estejam no grupo prioritário es-
tabelecido para as duas vacinas. 
Além disso, é importante que 
respeitem o intervalo mínimo de 
14 dias entre cada uma delas.

Quem tiver interesse em 
ajudar deve fazer o agenda-
mento on-line da sua doação 
pelo site da Pró-Sangue https:// 
prosangue.hubglobe.com/entrar.
Reserve já sua vaga no sistema, 
vista sua máscara e faça a dife-
rença na vida de quem precisa.

Edital Conexão Oceano 
de Comunicação 

Ambiental estimula a 
produção de reportagens 

sobre o tema
Iniciativa da Fundação Gru-

po Boticário, em parceria com a 
UNESCO, apoiará até cinco proje-
tos de reportagem com o objetivo 
de incentivar a produção de con-
teúdo de qualidade e sensibilizar a 
sociedade sobre legislação e políti-
cas públicas costeiras e marinhas.

No ano em que é iniciada a 
Década do Oceano, a Fundação 
Gru po Boticário de Proteção à 
Natu reza lança o Edital Conexão 
Oceano de Comunicação Am bien-
tal, em parceria com a Co missão 
Oceanográfica Inter gover namental 
(COI) da UNESCO. A iniciativa se-
lecionará até cinco projetos de re-
portagem de todo o Brasil para re-
ceber bolsas de R$ 8 mil cada. As 
inscrições podem ser feitas pelo site 
www.fundacaogrupoboticario.org.
br, até o dia 31 de maio de 2021.

O Edital é uma iniciativa re-
lacionada à Década da Ciência 
Oceânica para o Desenvolvimento 
Sustentável – ou Década do Oceano 
– e visa fomentar a comunicação de 
qualidade sobre os ambientes cos-
teiros e marinhos, assim como in-
centivar jornalistas a darem maior 
visibilidade ao tema.

A seleção irá considerar a cria-
tividade e originalidade da pauta, a 
relevância do tema para a socieda-
de, a consistência do plano de apu-
ração e de divulgação, assim como 
o currículo e a qualidade das pro-
duções anteriores do candidato. 
Cada participante pode apresentar 
até duas propostas de pauta, desde 
que tenham abordagens distintas. 
Os projetos selecionados serão di-
vulgados até julho de 2021.

CDHU abre consulta pública para 
construção de moradias na Grande SP

A Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e Urbano 
(CDHU), empresa pública vin-
culada à Secretaria de Estado 
da Habitação, manterá até o 
dia 28 de maio próximo, con-
sulta pública do Edital que pre-
vê a venda de cinco terrenos da 
CDHU, localizados no Parque 
CECAP, em Guarulhos, totali-
zando 238.000 m², além de par-
te de outra área da Companhia, 
de cerca de 1 milhão de m², 
conhecida como Fazenda Al-
bor, localizada nos municí-
pios de Arujá, Guarulhos e 
Ita quaquecetuba.

O pagamento das áreas a 
venda será feito mediante a 
construção, em partes da área 
da Fazenda Albor, de habita-
ções, em quantidade a ser de-
finida depois da consulta pú-
blica, e de um equipamento 
público de grande porte. A ín-
tegra do Edital de consulta pú-
blica e o formulário para apre-
sentação de sugestões podem 

ser acessados pelo site http://
www.cdhu.sp.gov.br

Segundo o presidente da 
CDHU, Reinaldo Iapequino, 
o objetivo da consulta públi-
ca é dar transparência ao pro-
cesso e colher sugestões para 
o aperfeiçoamento das re-
gras e condições do Edital da 

futura licitação: “Mais do que 
a venda das áreas, essa ação 
da CDHU pretende promover 
o desenvolvimento urbano in-
tegrado do Leste da Região 
Metropolitana de São Paulo, 
que já conta com boa estrutu-
ra rodoviária e logística”, ex-
plicou Iapequino.

Foto: Divulgação

Consulta pública do Edital que prevê a venda de cinco terrenos da CDHU
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FARMÁCIAS 
DE PLANTÃO
1ª Turma

•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 - *Drogaria Josyfar Ltda. - R. do Imperador, 09 
•Casa Verde - *Drogaria São Paulo S/A. - R. Dr. César Casti-
glioni 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. General Edgar 
Facó, 1.418 •Itaberaba - *Fastfarma Com. de Med. e Perf. 
Ltda. - Av. Itaberaba, 1.444 - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Ita-
beraba, 1.945/ 1949 *Droga Eden Ltda. - Av. Itaberaba, 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. Jú-
lio Buono, 3.597 - *Drogaria Reunidas Ltda. - R. Basílio Alves 
Morango, 827 - *Farmadroga Ltda. - Av. Roland Garros, 1.068 
- *Droga Tec Ltda. - Av. Roland Garros, 387 •Jd. Japão - *Seiti 
Anagusko & Cia Ltda. - Av. Jardim Japão, 1.261 •Jd. Joamar - 
*Drogaria Gradamon Ltda. - Av. Antonelo de Messina, 968 •Jd. 
Maracanã - *Drogaria Maracanã Ltda. - Av. Itaberaba, 3.822 
•Jd. Primavera - *Drogaria Life Ltda. - Av. Deputado Emílio 
Carlos, 1.742 •Jd. Tremembé - *Drogaria São Paulo S/A. - 
Av. Maria Amália Lopes de Azevedo, 975 •Lauzane Paulista 
- *Drogaria Rosa Cris Ltda. - Av. Adolfo Coelho, 138-A •Li-
mão - *Antonio 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 - *Al-
quymia 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 - *Dro-
gazu Ltda. - R. Valdemar Martins, 371-A •Santana - *Drogaria 
Farmafacil Ltda. - R. Voluntários da Pátria, 1.579 - *Farma Nor-
te 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 - *Droga-
ria 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 •Vila 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 - *Farmácia Jeodroga Ltda. - Av. Joa-
quina Ramalho, 226 *Drogaria e Perf. Praça Oscar Ltda. - R. 
Maria Cândida, 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 Duarte, 
653 - *Drogaria Fenix Ltda. - Av. Nossa Senhora do Loreto, 635 
•V. Palmeiras - *Farmácia Vila Palmeiras 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.

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias


