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Editorial O que foi notícia na semana
Na última sexta-feira (27), a Polícia Militar 
acompanhou o cumprimento da decisão judicial 
de reintegração de posse de um terreno na Zona 
Norte de São Paulo. Cerca de 230 famílias resi-
diam no local, sendo 150 crianças e 50 idosos, 
além de pessoas com deficiência e gestantes. 
Os moradores afirmaram que o terreno estava 
abandonado há mais de 30 anos.

•
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e o Índice de Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC-Br), divulgaram números em 
relação ao PIB (Produto Interno Bruto) que re-
presenta cerca de 70%: caiu cerca de 4% em 
março, e ficou abaixo do nível pré-pandemia. Em 
2020 a produção industrial caiu 2,4% devido à 
paralisação das fábricas por falta de insumos, 
como peças e componentes.  A Economia bra-
sileira continuou crescendo em um ritmo mais 
lento e registrou alta de 2,3% no primeiro tri-
mestre de 2021, segundo o IBC-Br.

•
Segundo o IBGE O Produto Interno Bruto (PIB) 
do Brasil cresceu cerca de 1,2% no 1º trimes-
tre de 2021, na comparação com os três meses 

imediatamente anteriores. Em valores correntes, 
o PIB totalizou R$ 2,048 trilhões.

•
Na última segunda-feira (31), terminou o prazo 
de declarações do Imposto de Renda. Neste ano 
a Receita Federal recebeu cerca de 34.168.166 
milhões de declarações. A previsão era de 32,6 
milhões de declarações, e o que foi entregue fi-
cou acima do esperado pelo órgão. O número de 
declarações entregues neste ano foi 6,8% maior 
do que o do ano passado, que foram enviadas 
mais de 31 milhões de declarações.

•
Na última terça-feira (1º de junho), a China 
informou que as autoridades sanitárias do 
País detectaram o 1º caso mundial de Gripe 
Aviária H10N3 em humanos. De acordo com a 
Comissão Nacional de Saúde, a transmissão foi 
“acidental” e é “muito baixo” o risco de que haja 
propagação em larga escala do vírus. Segundo o 
comunicado “Nenhum caso humano de H10N3 
foi relatado no mundo [até então], e o vírus en-
tre as aves é de baixa patogenicidade. Este caso 
é uma transmissão ocasional de aves para hu-
manos, e o risco de disseminação em grande 

escala é extremamente baixo”. O infectado é um 
homem de 41 anos, que vive em Zhenjiang, na 
província de Jiangsu que sentiu febre, no dia 23 
de abril. Ficou internado por cinco dias quando 
seu estado de saúde se agravou. De acordo com 
a Comissão, sua condição evoluiu de forma po-
sitiva e ele deve receber alta em breve. O H10N3 
pode se espalhar por meio de gotículas respi-
ratória, processo semelhante ao do Sars-CoV-2, 
Coronavírus causador da Covid-19. O H10N3 é 
um subtipo do vírus Influenza A, também conhe-
cido como vírus da Gripe Aviária.
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Foto: Gaston Laborde/PixabayDepois de mais uma Audiência Pública, a retomada das 
obras do Trecho Norte do Rodoanel está prevista para o primeiro 
semestre de 2022. Como a última etapa da maior obra viária em 
andamento no País, o Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas (SP-
021) será concluído e operado em concessão com a iniciativa 
privada. Segundo o governo de São Paulo os investimentos 
previstos são da ordem de R$ 2,4 bilhões para o período de 30 
anos, além de R$ 1,5 bilhão para operação e manutenção.

Os números para sua retomada são expressivos, porém 
há outros cálculos a serem explicados para a sociedade. Com 
pelo menos oito anos de atraso em sua previsão inicial para a 
entrega, esse trecho já custou mais de R$ 6,3 bilhões de acordo 
com  números apurados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). 
Isso sem contar com os problemas constatados na estrutura já 
construída.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 
contratado pelo governo de São Paulo para analisar a obra, 
o trecho reúne quase 1.300 falhas no projeto e na estrutura 
da construção. De acordo com o estudo do IPT, divulgado 
em fevereiro de 2020, 59 dessas falhas são consideradas 
graves. Isso sem contar com os problemas sociais que a obra 
paralisada acumulou em seu entorno com o grande número de 
ocupações irregulares. Todos esses serão os grandes desafios 
a serem superados até a conclusão das obras do Trecho Norte 
do Rodoanel, uma obra que precisamos ver finalizada, assim 
como esclarecidas as circunstâncias que levaram ao seu atraso 
e custos tão elevados.

Nesta edição ainda destacamos a demanda de moradores do 
bairro Parada Inglesa quanto à inclusão da Praça Nossa Senhora 
dos Prazeres no Programa Centro Aberto. Já adotado em outros 
espaços públicos da cidade, esse programa prevê a inclusão 
de mobiliários e intervenções para melhorar o aproveitamento 
desses espaços. Porém, é uma praça bastante utilizada pela 
população local, que também teme que as intervenções facilitem 
a ocupação noturna da praça podendo trazer perturbação para 
quem reside nas proximidades, muitas dúvidas foram levantadas.

Diante da intensa procura de moradores por informações 
na Subprefeitura Santana/Tucuruvi, há agora o compromisso de 
realização de uma reunião entre representantes de moradores 
e a SP Urbanismo para esclarecer as dúvidas sobre o projeto. 
A iniciativa é positiva, tanto por parte do poder público, quanto 
da população em participar ativamente da gestão municipal.  
Importante ressaltar que cada região da cidade tem suas 
características e necessidades próprias e, por isso, a necessidade 
da participação popular.

Entre outras informações, trazemos as principais orientações 
sobre o cronograma de vacinação contra a Covid-19 no Estado 
de São Paulo, assim como outras questões regionais. Uma boa 
leitura a todos 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

Evite hábitos que podem afetar a saúde dos olhos
Cerca de 85% das informa

ções processadas no cérebro têm 
uma só porta de entrada: a vi
são. Por isso, cuidar da saúde 
dos olhos é essencial para man
ter em dia um dos sentidos mais 
importantes e complexos do cor
po humano.

É natural que com o passar 
dos anos a dificuldade para en
xergar se acentue. Mas existem 
hábitos que comprometem ain
da mais a saúde dos olhos. Por 
exemplo, a exposição excessiva 
às telas de TV, computador e ce
lulares é prejudicial para a vi
são. Ficar muito tempo diante 
de telas luminosas pode causar 
ressecamento dos olhos, cansa
ço visual e distúrbios do sono.

Produtos químicos e tintu
ras costumam causar irritação 

e alergias nos olhos e nas pál
pebras. Por isso, sempre retire 
a maquiagem dos olhos antes de 

dormir. Coçar os olhos pode cau
sar irritações, lesões oculares ou 
até problema na córnea.

Catarata, glaucoma, con
juntivite, retinopatia diabética, 
degeneração macular relacio
nada à idade, miopia, hiperme
tropia, astigmatismo, presbiopia 
(ou vista cansada) são as doen
ças oculares responsáveis pela 
maior parte dos atendimentos 
feitos pelos oftalmologistas no 
Brasil.

A detecção precoce de pro
blemas oculares pode evitar a 
cegueira. Mas existem vários 
cuidados diários que devem ser 
tomados para proteger a visão e 
prevenir doenças futuras.

Neste episódio do progra
ma Ativa Idade, do canal da 
Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS) no YouTube, você confe
re as dicas para cuidar bem da 
sua visão.
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Aliar higiene, boa alimentação e menos exposição 
às telas são as dicas para não comprometer a visão

Bolsas de estudo integrais para professores
O Instituto Singularidades 

está oferecendo uma bolsa inte
gral para cada um dos cursos de 
inverno 2021: Personalização 
do Ensino; Inclusão e diversida
de: temas introdutórios; e Pla
ne jamento BNCC  Ensino 
Médio.

A iniciativa conta com um 
processo de seleção que terá al
gumas etapas. Escolhido o cur
so, o participante deverá pre
encher um formulário e, nele, 
compartilhar um vídeo de até 
3 minutos, contando “Por que 

esse curso é importante para a 
sua formação?”

O vídeo deverá estar no 
YouTube para que possa ser 
compartilhado o link. É possí
vel compartilhar também nas 
redes sociais com a hashtag 
#ExtensãoSingularidades. O 
prazo final de inscrições para a 
bolsa de estudos integral e o en
vio do vídeo é dia 6/6. O resul
tado será informado por email 
no dia 10/6. Para se inscrever 
na bolsa, acesse: https://bit.
ly/3bQ1PLS

Os cursos

Personalização do Ensino  
Promove a reflexão e a experimen
tação de ações ligadas à aprendi
zagem personalizada baseada em 
competências, viabilizadas pela 
adoção das tecnologias digitais 
de informação e comunicação. 
Aborda as características básicas 
desse novo paradigma curricular 
e esclarece sobre como desenvol
ver competências por meio dessa 
proposta de aprendizagem.

Inclusão e diversidade: temas 

introdutórios  Introduz questões 
centrais relacionadas à inclusão, à 
diversidade e ao acolhimento das 
minorias no sistema educacio
nal. Visa ainda provocar reflexões 
acerca da quebra de barreiras de 
diferentes ordens. Buscase fo
mentar nos discentes a capacida
de de promover ações educativas 
inclusivas, de pensar em novas 
formas de gestão das diferenças e 
de promover práticas inovadoras 
com a finalidade de superar as li
mitações do meio e atingir as po
tencialidades de todo o aluno.

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

Turma4ª

Prefeitura adota medidas 
para evitar fraudes na 

vacinação contra Covid-19 

Desde a última segundafei
ra (31), a Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS) informou que  
no ato da aplicação da primei
ra dose da vacinação contra a 
Covid19, além da exigência da 
comprovação do atestado de 
residência, será realizada có
pia, por amostragem, nas uni
dades vacinadoras, dos ates
tados e receitas médicas das 
pes soas com comorbidades. O 
objetivo é que, na sequência, 
seja realizada uma averiguação 
da veracidade dos documentos 
apresentados.

Apesar de contar com a ido
neidade dos munícipes, a Pasta 

está criando mecanismos para 
evitar fraudes em relação aos 
grupos prioritários liberados 
para vacinação. A SMS tam
bém reforça que o processo de 
retenção de cópias dos docu
mentos por amostragem será 
feito em todas as unidades de 
Saúde utilizadas na campanha 
de imunização.

A medida passou a ser ado
tada após sugestão do Minis
tério Público (MP). Assim que 
detectado qualquer tipo de ir
regularidade, será iniciado um 
processo civil/criminal, com en
caminhamento para providên
cias do MP.

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Será realizada averiguação da veracidade dos documentos 
apresentados a partir de segunda-feira (31)

Transportes Metropolitanos têm oito 
postos de vacinação contra Covid-19

As empresas ligadas à Se
cretaria dos Transportes Metro
politanos (STM) seguem com 
oito postos de vacinação contra 
Covid19 em estações de Metrô, 
da CPTM e em um terminal de 
ônibus da EMTU. Pessoas de to
dos os grupos prioritários pre
vistos no Plano Estadual de 
Imunização (PEI) podem receber 
a 1ª dose da vacina nestes postos.

Durante esta semana, o fun
cionamento será entre os dias 31 
de maio e 4 de junho, das 9h30 
às 17 horas. Diariamente as em
presas ligadas à STM atualizam 
o funcionamento dos postos em 
suas redes sociais. Para ter aces
so às informações sobre os pú
blicos que integram os grupos 
prioritários e suas respectivas 
obrigatoriedades, acesse o site 
https://vacinaja.sp.gov.br/.

Para agilizar o atendimento 

no dia da vacinação, é indica
do que seja feito um précadas
tro no site Vacina Já (https:// 
vacinaja.sp.gov.br/). É necessá
rio informar nome completo, 
CPF, data de nascimento, ende
reço completo e telefone.

Alimento Solidário  Quem 
for tomar vacina em um desses 
postos pode aproveitar para doar 
alimentos não perecíveis para a 
campanha Alimento Solidário. Os 
Transportes Me tropolitanos par
ticipam da campanha, promovi
da pelo Fundo Social do Governo 
do Estado, com pontos de coleta 
em mais de 180 estações e termi
nais da CPTM, Metrô e EMTU. 
As prefeituras também envolvi
das no projeto vão distribuir os 
alimentos doados para famílias 
em situação de extrema vulnera
bilidade. As caixas de arrecada
ção ficam próximas às catracas 

de acesso nas estações e termi
nais e qualquer pessoa pode ir até 
um destes pontos e entregar sua 
contribuição.

Locais:

CPTM
Linha 11  Coral: Estação Guaia 
nases
Linha 12  Safira: Estações São 
Miguel Paulista, Jardim Helena
Vila Mara e Itaim Paulista

Metrô
Linha 3  Vermelha: Estações Co
rin thiansItaquera e República

EMTU
Terminal de Ônibus São Mateus

Metrô
Linha 4  Amarela: Estações Re
pública e Butantã


