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Editorial O que foi notícia na semana
Na última terça-feira (25), o depoimento da secretá-
ria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 
do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida 
como “Capitã Cloroquina”, foi marcado por uma sé-
rie de contradições. Ela manteve a defesa do medi-
camento para tratar os pacientes com Covid-19 e 
deu declarações que reforçam a suspeita de que o 
Ministério da Saúde foi alertado com antecedência 
sobre a crise de oxigênio, prestes a ser deflagrada 
nos hospitais de Manaus, no Estado do Amazonas, o 
que contradiz o general Eduardo Pazuello em seu de-
poimento à CPI da Covid na última semana.

•
Na última quarta-feira (26), o governador João 
Doria anunciou que o Estado de São Paulo irá reali-
zar, de 15 de junho a 30 de julho, 10 eventos-tes-
te para testagem e acompanhamento das pessoas 
por duas semanas. O objetivo é criar um planeja-
mento seguro, responsável e baseado na ciência de 
retomada das atividades do setor no segundo se-
mestre. Os eventos, previamente definidos ocorre-
rão em ambiente controlado, com testagem de par-
ticipantes e equipe, assim como acompanhamento 
pós-evento do governo do Estado. O objetivo des-
te estudo é ajustar, a partir de situações reais, as 
regras que possibilitarão a retomada de um dos 

setores mais afetados na pandemia do Coronavírus 
e que emprega milhões de brasileiros.

•
O governador João Doria anunciou, na última quar-
ta-feira (26), a aquisição de 1 milhão de testes rá-
pidos de antígenos que serão disponibilizados em 
junho aos municípios do Estado. A medida visa am-
pliar as políticas de testagem e o monitoramento 
dos casos de Covid-19. Os testes têm um grau de 
efetividade de 98% nos primeiros dias de sintomas 
e o resultado sai em até 15 minutos. A Secretaria 
de Estado da Saúde está investindo cerca de R$ 25 
milhões para a aquisição dos insumos.

•
A confiança do consumidor brasileiro na Economia 
caiu quatro pontos em maio - o pior indicador des-
de o início da pandemia - e registrou 66 pontos, 
segundo o Índice Nacional de Confiança (INC), da 
Associação Comercial de São Paulo encomendada 
junto à Behup, que mede a percepção e a seguran-
ça da população em relação ao país, à sua situação 
financeira e prevê o comportamento destas pessoas 
na hora da compra. Os dados foram coletados com 
1.500 entrevistados, em todas as classes sociais e 
nas cinco regiões do país. A variação vai de 0 a 200.

•

Na última quin-
ta-feira (27), a 
CPI da Pandemia 
ouviu o diretor 
do Instituto Bu-
tantan, o médi-
co hematologista 
Dimas Covas. O 
requerimento de 
convocação foi 
assinado pelo se-
nador Alessandro 

Vieira (Cidadania-SE). O depoimento do diretor ser-
virá de ajuda para esclarecer o episódio da com-
pra da Coronavac por parte do Ministério da Saúde. 
Dimas Covas disse em depoimento que o Brasil 
poderia ter sido o primeiro a se vacinar contra a 
Covid-19, que em julho de 2020, foram oferecidas 
60 milhões de doses da Coronavac, mas não houve 
resposta por parte do Ministério da Saúde. Ainda de 
acordo com Dimas Covas, o Instituto Butantan pe-
diu apoio do governo federal em recursos para o es-
tudo clínico da vacina da chinesa Sinovac no Brasil 
e 80 milhões de reais para reforma do laboratório 
para ampliar a capacidade de produção, e também 
não houve resposta.
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Foto: Jefferson Rudy / Agência SenadoA preocupação com a nova variante do Coronavírus originário 
da Índia, levou a cidade de São Paulo a pedir apoio de órgãos 
oficiais e promover barreiras sanitárias nos principais meios 
de acesso à cidade. Entre eles está a Rodoviária Tietê, onde 
viajantes vindos do Maranhão são monitorados com o objetivo 
de conter a disseminação de mais essa variante. Além de 
tentar evitar a disseminação dessa nova cepa, esse trabalho de 
rastreamento faz parte do complexo estudo do comportamento 
do vírus, evolução da pandemia e das diretrizes a serem 
adotadas.

Infelizmente, as chances dessa iniciativa funcionar são 
poucas, uma vez que estão sendo adotadas, por enquanto, 
apenas na cidade de São Paulo. De acordo com especialistas, 
medidas como essas precisam de uma coordenação nacional 
para serem efetivas. E no enfrentamento à pandemia, um 
grande entrave tem sido justamente a ausência de uma política 
capaz de unir todos os esforços numa só direção, em todos os 
Estados.

De qualquer maneira, a preocupação com a chegada de 
uma terceira onda da Covid-19 é cada vez maior. Com o ligeiro 
aumento dos índices nos últimos dias, algumas medidas já 
são anunciadas. Entre elas, a manutenção até o próximo dia 
14 de junho da Fase de Transição do Plano São Paulo. Novas 
flexibilizações em termos de horários e limite de ocupação nos 
estabelecimentos estavam previstas, mas foram canceladas e 
as regras permanecem as mesmas.

Além disso, é necessário que a população volte a tomar as 
medidas preventivas. Desde a retomada de atividades presenciais 
em bares, restaurantes e estabelecimentos em geral, é notado 
também um relaxamento no uso de máscaras, aglomerações 
e riscos desnecessários com relação a disseminação do vírus. 
Aliado a esse comportamento crescente, tivemos ainda datas 
comemorativas (onde restaurantes tiveram grande movimento, 
supermercados e reuniões familiares).

Por todos esses motivos, especialistas apontam o risco real 
de passarmos por um novo pico da pandemia. O cronograma de 
vacinação continua avançando, com perspectivas de concluir a 
imunização das pessoas com comorbidades até o final de junho 
e retomando por faixa etária a partir de julho. Porém, para 
que essas expectativas se confirmem, é necessário também o 
recebimento de novos lotes de vacinas e sua devida distribuição 
aos Estados pelo Ministério da Saúde.

Portanto, ainda há muitos desafios a serem vencidos antes 
de acreditarmos no controle da pandemia. A conscientização 
continua fundamental para que possamos salvar nossas vidas, 
a Economia e retomar as atividades de forma segura e definitiva. 
Portanto, não é hora de relaxar, mas redobrar os cuidados para 
conter a pandemia.

As principais informações sobre as medidas adotadas em 
São Paulo, o avanço da vacinação e do funcionamento das 
atividades, assim como notícias regionais, estão neste número 
de A Gazeta da Zona Norte. Uma boa leitura a todos, ótimo final 
de semana e até nossa próxima edição! 
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•Água Fria - *Drogaria Sullafarma Ltda. - Av. Água Fria, 
1.114/ 1.118 - *Drogaria Jd. França Ltda. - R. José Al-
buquerque Medeiros, 194 - *Droga Tato Ltda. - Av. Dr. 
Meirelles Reis, 90 •Alto de Santana - *Farmácia e Dro-
garia Cantareira Ltda. - R. Arthur Guimarães, 278 •Alto V. 
Maria - *Corral Alves & Cia Ltda. - Av. Alberto Byington, 
1.996 •Casa Verde - *Drogaria Adma Ltda. - Av. Casa Ver-
de, 1.648 *Drogaria Nessa Ltda. - R. Joaquim Afonso de 
Souza, 590 •Freguesia do Ó - *Drogaria São Paulo S/A. 
- R. Bonifácio Cubas, 116 - *Drogaria Alpha Ltda. - Av. 
Itaberaba, 2.629 - *Edfarma Ltda. - R. Bartolomeu Faria, 
651-A •Imirim - *José Sérgio da Silva e Cia Ltda - R. Nova 
dos Portugueses, 822 - *Minefarma Ltda. - Av. Imirim, 
1.592 - *Drogaria Imifarma Ltda. - Av. Imirim, 2.249/2.253 
- *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Imirim, 3.115 •Itaberaba 
- *Farmácia e Manipulação Principal Ltda. - Av. Itaberaba, 
445 - *Drogaria Santa Cruz Itaberaba Ltda. - Av. Itaberaba, 
2.029/2.033 - *Drogaria Castro Fornazari Ltda. - R. Pa-
rapuã, 710 - *Drogaria Fornazari Ltda. - R. Parapuã, 700 
•Jd. Brasil - *Drogaria Marbella Ltda. - Av. Jardim Japão, 
804 - *Drogaria Mendes Ltda. - Av. Mendes da Rocha, 547 
- *Drogaria Garros Ltda. - Av. Roland Garros, 1.443 •Jd. 
Japão *Farmácia Drogatuante Ltda. - Praça Nippon, 40/46 
- Lj. 06 •Jd. Paulistano - *Drogaria e Perf. Jd. das Pedras 
Ltda. - R. das Pedras, 27-A •Jd. Peri - *Drogaria Brito Ltda. 

- R. São Gonçalo do Abaeté, 274 •Jd. Primavera - *Nursia 
Farma Com. Prods. Farmac. Ltda. - Av. Inajar de Souza, 
2.770 •Jd. S. Paulo - *Drogaria Bruno Ltda. - Av. Leôncio 
de Magalhães, 131 •Jd. Tremembé - *Drogaria Alpes do 
Jaçanã Ltda. - Av. Maria A. L. de Azevedo, 3.860 - Lj. 01 
•Lauzane Paulista - *Antonio Carlos F. Vianna - R. Alber-
to Savoy, 27 •Limão - *Drogaria Bolsoni do Limão Ltda. 
- Av. Dep. Emílio Carlos, 1.239 - *Organização Farmac. 
Drogaverde Ltda. - Av. Mandaqui, 240 •Parada Inglesa - 
*Drogaria N. Sra. Aparecida - Av. Gal. Ataliba Leonel, 3.361 
•Pq. Edu Chaves - *Drogaria Itamonte Ltda. - R. Itamonte, 
2.712 *Droga Tami Ltda. - Av. Edu Chaves, 670 •Pq. Novo 
Mundo - *Drogaria Hierro Ltda. - Al. Sub.-Ten. Francisco 
Hierro, 216 •Pq. Peruche - *Drogaria Drogapax Ltda. - R. 
Waldemar Martins, 609 •Pq. Rodrigues Alves - *Droga 
Cruz de Malta Ltda. - R. Cruz de Malta, 408 •Santana - 
*Drogaria São Paulo S/A. - R. Voluntários da Pátria, 2.236 
- *Drogaria Utiyama Ltda. - R. Alfredo Pujol, 994 - *Folha 
Verde - Farm. de Manip. Ltda. - R. Conselheiro Moreira de 
Barros, 18 - *Drogaria Metrofarma Ltda. - Av. Cruzeiro do 
Sul, 3.143 •Tremembé - *Drogaria Sas Ltda. Av. Cel. Se-
zefredo Fagundes, 1.354 - *Drogaria Vizofarma Ltda. - Av. 
Cel. Sezefredo Fagundes, 2.133 - *Bio Derma Farmácia 
de Manipulação Ltda. - Pça Dona Mariquinha Sciascia, 71 
•Tucuruvi - *Silvio Nakano & Cia. Ltda. - Av. Tucuruvi, 217 

- *Palhao Kuroda & Cia. Ltda. - R. Major Dantas Cortês, 
234 *Drogasil S/A. - Av. Tucuruvi, 403 - *Drogadex Ltda. 
Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 276 •V. Brasilândia - *Dro-
garia Nova Parapuã Ltda. - R. Parapuã, 1.718 - *Droga 
Laura Ltda. - Estrada Lazaro Amâncio Barros, 1.255 •V. 
Diva - *Drogaria Fujimori Ltda. - R. Carolina Soares, 269 
•V. Ede - *Droga São José Ltda. - Av. Ede, 1.050 •V. Gui-
lherme - *Irmãos Guimarães Ltda. - Av. Otto Baumgart, 
500 - Loja 109 - *Drogaria S. José V. Guilherme Ltda. - R. 
Maria Cândida, 974 •V. Gustavo - *Bandrogas Ltda. - Av. 
Júlio Buono, 1.890 •V. Maria - *Drogaria São Paulo S/A. - 
Av. Guilherme Cotching, 880 - *Drogaria Anacris Ltda. - R. 
Curuçá, 880 •V. Medeiros - *Droga Nita Ltda. - R. Geolân-
dia, 1.302 - *N. Yoshizumi & Cia. Ltda. - Av. Nossa Senhora 
do Loreto, 798 •V. Munhoz - *Farmácia Pérola Ltda. - Av. 
Conceição, 2.141 •V. N. Cachoeirinha - *Takashi Sakamo-
to e Cia. Ltda. - Av. Parada Pinto, 01 •V. Nivi - *Drogaria 
Nagamine Ltda. - R. Baltazar de Moraes, 61 •V. Paulistano 
- *Drogalina JB Ltda. - R. Jordão Camargo de Oliveira, 36 
•V. Penteado - *Drogaria Caiape Ltda. - Av. Padre Orlando 
Garcia da Silveira, 20 •V. Sabrina - *Drogaria Vessugui 
Ltda. - Praça Angelo Conti, 218 - *Drogaria Sabrifarma 
Ltda. - Av. Marechal Argolo Ferrão, 258.

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias
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Associação Médica Homeopática Brasileira alerta para 
a atenção com cuidados preventivos contra Covid-19

Passados um ano e qua-
tro meses do primeiro caso de 
Covid-19 no Brasil, seguem na 
ordem do dia os cuidados pre-
ventivos. Lavar as mãos, evi-
tar aglomerações e o uso corre-
to das máscaras, por exemplo. 
O problema é que há gente re-
laxando da missão de zelar pela 
própria saúde. Assim, não é de 
se estranhar a ameaça da tercei-
ra onda batendo à porta.

A Associação Médica Homeo-
pática Brasileira (AMHB), jun-
tamente às suas federadas es-
taduais, reafirma que não é 
momento de dar de ombros e, 
talvez, nunca mais o seja. São 
indispensáveis o seguimento de 
todas as medidas de prevenção 
e de tratamento reconhecidas 
pela Ciência e aprovadas pelos 
órgãos legisladores de saúde.

A visão da Homeopatia frente 
a Covid-19 é exatamente a mes-
ma da medicina tradicional, in-
clusive por ser uma especialidade 
da Medicina e totalmente avessa 
a negacionismo. “A situação ge-
ral, mundial e particularmente 
a brasileira é de apreensão, uma 
calamidade. Ainda temos mais 
perguntas do que respostas. As 
dúvidas da Ciência a respeito des-
se vírus e suas manifestações e 
possibilidades seguem enormes”, 
comenta Luiz Alberto Iso Fischer 
Abramides, médico homeopata 
presidente da Associação Mé dica 
Homeopática do Paraná.

“A manutenção de hábitos 
saudáveis, para o corpo e men-
te, está em nossas mãos, de to-
dos. Se você zela pela saúde, dei-
xa seu corpo menos vulnerável a 
doenças e infecções - todas elas. 

Ajudam bem uma alimentação 
equilibrada e mais orgânica, a 
ingestão adequada de líquidos, 
principalmente de água, a reali-
zação de alguma atividade física 
com certa frequência, ainda que 
em casa”.

A saúde mental também deve 
ser constantemente observada 
com atenção. “A situação prolon-
gada de restrições e perdas de pes-
soas queridas têm gerado instabi-
lidade emocional a muitos. Medo 
constante, depressão, angústia e 
ansiedade”, lembra Iso Fischer. 
“Nesse aspecto, a Homeopatia 
cer tamente pode auxiliar demais”.

Não há milagres! Não exis-
te remédio homeopático (ou 
qualquer outro) capaz de con-
ter a doença - por enquanto. 
Atualmente, vários grupos de 
homeopatas do País se dedicam 

a pesquisas do gene epidêmi-
co da Covid-19 para definir qual 
(ou quais) medicamentos home-
opáticos podem ser úteis de algu-
ma forma. Além disso, de forma 
isolada e lutando contra os im-
pedimentos hospitalares da en-
trada da Homeopatia, médicos 
especialistas vêm se desdobran-
do para tratar pacientes nos vá-
rios estágios da doença, acompa-
nhando relatos com esperança.

“Temos lançado mão de me-
dicamentos diversos homeo-
páticos no sentido de prevenir, 
não impedindo a contaminação, 
mas minimizando os desdobra-
mentos da doença, caso aconte-
ça”, complementa Iso Fischer. 
Pesquisas e mais pesquisas pode-
rão confirmar avanços de forma 
consistente, com análise estatís-
tica e embasamento científico.

Congresso de Homeopatia 2021 
acontece em 

junho de forma digital
O Congresso Brasileiro de 

Homeopatia ocorre de 2 a 6 de 
junho, e focará as novidades e 
avanços em Homeopatia no País 
e no mundo, para o desenvolvi-
mento e refinamento da prática 
diária, com consequente qualifi-
cação da assistência.

A edição de 2021 será to-
talmente digital. Como é tradi-
ção da Associação Médica Ho-
meopática Brasileira, passar a 
limpo todo o conteúdo da espe-
cialidade. A organização e pla-
nejamento são da Associação 
Médica Homeopática de Minas 
Gerais (AMHMG), seguindo re-
vezamento histórico entre as re-
gionais da AMHB.

Haverá palestras com alguns 
dos principais especialistas do 
Brasil e renomados professores in-
ternacionais, além de cursos, ati-
vidades expositivas, talk-shows. 
Tudo com o foco de acrescer no-
vos conhecimentos ao médico ho-
meopata, atuali zando e revisar o 
conteúdo da Homeopatia em be-
nefício do atendimento integral 
aos pacientes.

Oficialmente, os trabalhos 
começam em pré-congresso, em 
2 e 3 de junho. Já de 4 a 6, de-
senrolam-se atividades e deba-
tes do Congresso.

Saiba mais e inscreva-
se em (https://35congressode 
homeopatia.com.br/).

Doações para Cruz Vermelha São Paulo 
caem 60% entre março e abril deste ano

Em um ano de imensos de-
safios para a população brasi-
leira por conta dos reflexos da 
pandemia do Coronavírus, o 
trabalho da Cruz Vermelha São 
Paulo fez a diferença na vida de 
milhares de famílias no Estado. 
Segundo o balanço da entidade, 
mais de 41 toneladas de doação 
foram arrecadadas em 2020 e, 
somente entre abril e dezembro 
de 2020, 169.716 pessoas foram 
beneficiadas com as doações ob-
tidas no período, que envolviam 
cestas básicas, kits de higiene 
e limpeza, kits de máscaras e 
cobertores.

Além dos materiais, a insti-
tuição também recebe recursos 
financeiros que são utilizados 
para custear a estrutura logísti-
ca dos atendimentos. Em março 
deste ano, as doações quase ze-
raram no início do mês e chega-
ram a apenas R$ 1 mil. Situação 
muito diferente da registrada 
em março de 2020, quando já 
vivíamos o drama da pandemia 
e, mesmo assim, foram arreca-
dados cerca de R$ 113 mil. Após 
campanhas de arrecadação, foi 
possível reverter a situação e a 
entidade conseguiu reunir R$ 
101 mil para saudar as despesas 
em março.

Nova queda

Em abril, houve nova queda 
e a entidade recebeu, por meio 
de doações no site, cerca de R$ 

41 mil. O montante representa 
uma diminuição de 60% em rela-
ção ao mês anterior e de 70% em 
relação a abril de 2020, quando 
foram reunidos R$ 138 mil em 
contribuições. Nos primeiros 20 
dias de maio, pouco mais de R$ 
4,6 mil foram arrecadados.

Apesar da quebra abrupta 
nas doações, o número de famí-
lias necessitadas aumentou. No 
primeiro quadrimestre de 2021, 
590.780 pessoas foram benefi-
ciadas com 64 toneladas de do-
ações obtidas no período pela 
Cruz Vermelha São Paulo. Nos 
três primeiros meses de 2020, 
o número de pessoas auxilia-
das pela instituição foi de R$  32 
mil.

O diretor executivo da Cruz 
Vermelha São Paulo, Bruno 

Semino, enfatiza que as doações 
de materiais são muito impor-
tantes neste momento, assim 
como os recursos financeiros 
que ajudam a sustentar toda a 
operação logística para a entre-
ga da ajuda aos necessitados. 

Segurança alimentar

Pesquisa recente da Rede 
Brasileira de Pesquisa em So-
berania e Segurança Alimen-
tar e Nutricional mostrou que a 
fome atingiu 19 milhões de bra-
sileiros no fim de 2020 e que, ao 
todo, R$ 116,8 milhões - mais da 
metade da população brasileira 
(55,2%) - enfrentaram algum 
grau de insegurança alimentar.

Diante desse quadro, a CV-
SP criou o programa “Além do 

Básico”, que oferece cestas bá-
sicas por seis meses, ao invés de 
um ou dois meses, às pessoas 
que estão cadastradas nas Ongs 
atendidas por esse programa da 
instituição.

 
Doação recorrente

Além das doações físicas que 
podem ser entregues direta-
mente no endereço da entidade 
(Avenida Moreira Guimarães, 
699 - Indianópolis) com todos os 
cuidados sanitários, as doações 
em dinheiro também podem ser 
realizadas on-line através do 
link http://cruzvermelhasp.org.
br/doacao

Além de escolher a catego-
ria de doação (cesta básica, kit 
higiene, transporte, kit inverno 
e outros valores), o doador tem 
a opção de efetuar o pagamen-
to via cartão de crédito (com 
contribuição única ou recorren-
te), além de boleto, pix e outros 
meios de pagamentos digitais.

Foto: Divulgação

Cruz Vermelha promove ações humanitárias em todo o país


