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Editorial O que foi notícia na semana
O governador João Doria confirmou na última se-
gunda-feira (7), a criação de novos postos do 
Poupatempo em 20 municípios de diversas re-
giões do Estado. As cidades beneficiadas se-
rão: Amparo, Artur Nogueira, Barueri, Boituva, 
Cabreúva, Campos do Jordão, Cerquilho, Embu 
das Artes, Ilha Solteira, Itararé, Jaguariúna, 
Monte Mor, Olímpia, Paulínia, Presidente 
Epitácio, Rio Grande da Serra, Santa Cruz do Rio 
Pardo, Santa Isabel, São José do Rio Pardo e 
Tremembé. Na última terça-feira (8), os traba-
lhadores da limpeza urbana entraram em greve 
na cidade de São Paulo em protesto contra a fal-
ta de vacinação da categoria contra a Covid-19. 
Foram vistos manifestantes na Praça Patriarca, 
na Sé e no Pateo do Collegio. Alguns pontos do 
Centro da cidade já acumulavam lixo devido à fal-
ta de coleta.

•
Uma paralisação de ônibus afetou passageiros 
na cidade de São Paulo, na última terça-feira (8). 
Somente por volta das 6h30 os coletivos come-
çaram a deixar as garagens. Dessa vez a greve é 
sobre o aumento de salário, segundo o Sindicato 
dos Motoristas, a paralisação foi provocada por 
uma mobilização em 15 garagens para realização 
de assembleias, e isso foi o que atrasou a saída 
dos coletivos. Os bairros da Zona Norte atingi-
dos com a paralisação foram: Imirim, Jardim Peri, 

Santana, Tucuruvi, Vila Nova Cachoeirinha, Vila 
Maria e Vila Guilherme.

•

Na última terça-feira (8), o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, anunciou que o governo vai es-
tender o pagamento do auxilio emergencial por 
mais dois ou três meses, até que, segundo ele, 
toda população adulta esteja vacinada no País. 
Entretanto, o pagamento que estava previsto para 
terminar em julho, pode ser ampliado até outubro.

•
O governador João Doria anunciou nesta quarta-
feira (9), que o PIB do Estado de São Paulo cres-
ceu quase 2% no primeiro trimestre deste ano em 
relação ao último de 2020, de acordo com da-
dos da Fundação Seade. Os resultados positivos 
elevam as projeções de crescimento do PIB para 
2021. Segundo a Fundação Seade, São Paulo 

deve crescer acima de 6% este ano, podendo ir a 
7,6%. O resultado mostra que se mantém a ten-
dência de aceleração de São Paulo. Em 2020, 
enquanto o PIB brasileiro recuou 4,1%, em li-
nha com a Economia mundial, São Paulo cresceu 
0,3%, mesmo sob os efeitos da pandemia cau-
sada pelo Coronavírus. Nos primeiros quatro me-
ses deste ano, São Paulo cresceu 8,9% em re-
lação ao mesmo período do ano passado. Ao se 
observar apenas o mês de abril deste ano, o cres-
cimento foi de 18,9% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado, de acordo com o PIB+30, 
outro indicador da Fundação Seade.

•
Na última quarta-feira (9) o governador João Doria 
anunciou a prorrogação da fase de transição do 
Plano São Paulo para todo o Estado até o dia 30 
de junho. As regras atuais permanecem as mes-
mas: funcionamento das atividades econômicas 
até às 21 horas e permissão de 40% de ocu-
pação nos estabelecimentos. Estabelecimentos 
comerciais, galerias e shoppings podem funcio-
nar das 6 às 21 horas. O mesmo expediente é 
seguido por serviços como restaurantes e simi-
lares, salões de beleza, barbearias, academias, 
clubes e espaços culturais como cinemas, tea-
tros e museus. Para evitar aglomerações, a capa-
cidade máxima de ocupação nos estabelecimen-
tos liberados continua limitada em 40%.
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O Parque Estadual da Cantareira e o Horto Florestal terão suas 
áreas de visitação concedidas à iniciativa privada. Isso significa 
que após um processo de licitação, a empresa vencedora ficará 
responsável pela gestão e modernização dessas áreas, podendo 
explorar  esses locais por um período de 30 anos.

Esse modelo de desestatização dos parques públicos já está 
em andamento no Estado de São Paulo e já acontece em outros 
importantes parques como: o Zoológico, Zoo Safari e Jardim 
Botânico, localizados no Parque Estadual Fontes do Ipiranga 
(PEFI), Núcleo Caminhos do Mar, localizado no Parque Serra 
do Mar e o Parque Estadual Campos do Jordão. Nesse caso, 
importante destacar que a concessão envolve apenas a área de 
visitação, ficando as áreas de pesquisas, a preservação das áreas 
e a fiscalização ambiental, sob a gestão da SIMA e da Fundação 
Florestal.

A expectativa é de que esses espaços possam ser melhor 
aproveitados e sobretudo preservados, uma vez que a intenção é 
fomentar o Ecoturismo na região. Consideradas duas importantes 
riquezas ambientais na capital, o Parque Estadual da Cantareira 
e o Horto Florestal precisam ser melhor aproveitados, mas 
sobretudo, preservados em sua diversidade ambiental. A criação 
do Polo Cultural, Gastronômico e Turístico na Freguesia do Ó 
veio complementar uma vocação natural do Largo da Matriz. 
Como um dos pontos turísticos mais tradicionais da cidade, o 
Largo da Matriz é uma referência histórica e um dos principais 
endereços Gastronômicos e Culturais da cidade. Tendo em seu 
entorno a Casa de Cultura Salvador Ligabue, o Largo da Matriz 
abriga, tradicionalmente eventos e festas populares, que devem 
ser retomadas assim que pandemia estiver verdadeiramente sob 
controle.

Com a criação do Polo Cultural, a expectativa é de que esses 
eventos aconteçam em maior número e reunindo cada vez mais 
participantes. A iniciativa tem tudo para ser positiva para a região, 
afinal organização é fundamental para que a essência dos eventos 
populares seja mantida. 

Importante destacar aqui que, além da praça e dos imóveis 
históricos no seu entorno, a própria Igreja da Matriz é uma 
pérola a ser preservada. Por muitas vezes, a AGZN entrevistou 
os responsáveis pela reforma e manutenção da Igreja que 
sempre contaram com a comunidade para angariar os recursos 
necessários. Fica dessa forma registrada a importância do olhar 
da região para a devida preservação da Igreja da Matriz, assim 
como o desenvolvimento dos eventos no Largo da Matriz com o 
objetivo de valorizar todo o seu conteúdo histórico e cultural.

Ainda nesta edição, destacamos as perspectivas do varejo para 
o Dia dos Namorados, assim como a atualização do calendário 
da imunização contra Covid-19 em todo o Estado de São Paulo. 
Essas e outras notícias da região 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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Campanha Nacional Junho Vermelho 
destaca a importância da doação de sangue

Em 2021, o “Junho Verme
lho”, instituído em 2015 pelo 
Ministério da Saúde como o mês 
que celebra e exalta a causa da 
doação de sangue como um ato 
de solidariedade, ganha um ca
ráter especial e emergencial. Isso 
porque a pandemia impôs, des
de seu início, uma queda signi
ficativa (maior que 70%) no rit
mo das doações espontâneas. Por 
isso e também por entender que 
a causa da doação de sangue é 
um ato único e essencial para sal
var vidas, a Associação Brasileira 
de Hematologia, Hemoterapia 
e Terapia Celular (ABHH) lan
ça este ano o programa “UM SÓ 
SANGUE”, que congrega uma 
série de ações e compartilhamen
to de informações para estimular 
o ato de doar sangue, não apenas 
em junho, mas o ano inteiro.

“Nós sempre precisamos de 
doação de sangue e isso se acen
tuou sensivelmente durante a 
pandemia. Doar sangue é um ato 
simples, rápido e de cidadania, que 
não traz risco algum para quem re
aliza a doação. É um ato humani
tário muito importante, principal
mente na situação atual”, afirma 
o hematologista, dr. Dante Langhi 
Júnior, presidente da ABHH, so
bre a motivação para a criação de 
uma ação permanente em prol da 
causa. “Historicamente, a ABHH 
já se mobiliza neste sentido, mas 
agora temos um Programa com 

um olhar voltado para o tema”, 
completa.

Para o lançamento especial do 
Programa neste junho, a ABHH 
conta com o apoio de uma série 
de parceiros: Metrô de São Paulo, 
MTM Tecnologia, São Paulo 
Futebol Clube, Facebook, além dos 
serviços de hemoterapia que farão 
coletas  Banco de Sangue Paulista, 
CTA/SP, Fundação PróSangue, 
Hospital Israelita Albert Einstein 
e Banco de Sangue do Hospital 
Oswaldo Cruz, Hemocentro da 
UNIFESP e Colsan.

Confira as ações que 
acontecem ao longo do mês

Foi lançado um vídeo manifes
to em 1º de junho com tom emocio
nal para sensibilizar a população 
para a causa da doação de sangue. 
O material será amplamente di
vulgado nas mídias sociais, canais 

de parceiros e imprensa. Para as
sistir ao vídeo, acesse: https://you
tu.be/YDEuYwDbfRc

Mutirão de Coleta no Está dio 
do Morumbi: em parceria com o São 
Paulo Futebol Clube, o Programa 
Um Só San gue promove coleta de 
sangue dias 25 e 26 de junho.

Ações nas Linhas: Verde, 
Vermelha e Azul do Metrô de São 
Paulo: espalhadas por estações, 
o Programa em parceria com o 
Metrô/SP veiculam vídeos educa
tivos na TV Minuto, disponibili
zam um mural com asas de anjo 
para os doadores de sangue regis
trarem sua boa ação, além de re
alizar uma coleta de sangue cole
tiva junto a colaboradores.

Lives informativas: o Pro
gra ma promoverá ao longo do 
mês pelo menos uma live sobre 
o tema Doação de Sangue e com 
orientações para doadores no 
canal da ABHH (@abhhoficial).
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Diversas ações ao longo do mês visam conscientizar a população sobre a 
importância da doação de sangue, que teve queda de 70% durante a pandemia

Uma de cada oito transfusões é destinada 
a pacientes com Covid-19 no HSPE

No último ano, Uni 
dades de Terapia Intensiva 
(UTIs) e enfermarias 
do Hospital do Servidor 
Público Esta dual (HSPE) 
têm recorrido ao Banco de 
Sangue em busca de he
mocomponentes usados no 
tratamento de casos gra
ves da Covid19. Uma em 
cada oito transfusões re
alizadas foi destinada a 
pacientes que desenvol
veram doenças, como: ane
mias, hemorragias agudas, coa
gulopatias, tromboses e choque 
séptico em decorrência do novo 
Coronavírus.

Segundo o diretor do Banco 
de Sangue do HSPE, Dr. Fabio 
Lino, o hemocomponente mais 
utilizado em transfusões des
de o início da pandemia é o 
concentrado de hemácias, com 
7.766 procedimentos realiza
dos. Importante componente do 
sangue, as hemácias facilitam o 
transporte de oxigênio no corpo.

Ainda de acordo com o espe
cialista, outros hemocomponentes 
derivados do sangue são funda
mentais para suprir as necessi
dades transfusionais ocasionadas 
pela SarsCoV2, como: concen
trados de plaquetas, plasma fres
co congelado e crioprecipitado.

Atuando na linha de frente 
no combate ao novo Coro navírus, 
o Banco de Sangue, em parce
ria com o serviço de Moléstias 
Infecciosas (MI) do HSPE, par
ticipa ainda do projetopiloto de 
transfusão de plasma convales
cente, coordenado pelo Instituto 
Butantan. A iniciativa prevê a 
transfusão do plasma de doado
res curados da Covid19 com o 
objetivo de transferir os anticor
pos para outros pacientes.

Queda nos estoques 
de sangue

Em março deste ano, mês 
considerado o mais crítico desde 
o início da pandemia, o Banco 

de Sangue do HSPE registrou 
queda de cerca de 30% nos es
toques, se comparado ao mesmo 
período do ano passado.

Parte dessa queda se deve 
ao início das medidas restritivas 
determinadas pelo Governo Es
tadual no combate à pandemia 
da Covid19. Por outro lado, 
inúmeros pacientes necessitam 
de transfusão de sangue em 
decorrência dos diversos diag
nósticos relacionados ao novo 
Coronavírus e outras doenças

Para evitar quaisquer riscos 
de contaminação, os doadores 
são submetidos a testes de soro
logia para identificação de doen
ças transmissíveis e a coleta das 
bolsas de sangue doadas é reali
zada com material descartável e 
estéril. Além disso, o Banco de 
Sangue do HSPE está localiza
do em área independente das 
demais unidades hospitalares, 
evitando contato com pacientes.

Campanha “Procura-se 
Doador de Sangue”

Com o baixo número de bol
sas de sangue disponível, o Banco 
de Sangue do HSPE iniciou a cam
panha “Procurase Doador de San
gue” para impulsionar doações. “A 
doação de sangue é um ato de so
lidariedade com o próximo. Ato 
que pode salvar vidas, vítimas da 
Covid19 e de outras doenças gra
ves”, comenta o dr. Fábio sobre a 
importância das doações para o 
abastecimento do estoque.

Para doar não é necessário 

agendar horário. O servi
ço funciona de segunda a 
sexta, das 9 às 16 horas e 
aos sábados, das 8 às 16 
horas. O acesso ao pré
dio é pela Rua Pedro de 
Toledo, 1.800.

Veja abaixo alguns dos 
critérios necessários de 
acordo com as orientações 
do Ministério da Saúde:

•Estar em boas condições 
de saúde;

•Ter entre 16 e 69 anos, des
de que a primeira doação tenha 
sido feita até 60 anos (Menores 
devem estar acompanhados do 
responsável legal para doar);
•Pesar no mínimo 50kg;
•Estar alimentado (evitar alimen
tos gordurosos nas quatro horas 
que antecedem o pro cedimento);
•Estar descansado;
•Candidatos que estiverem no 
exterior não podem doar sangue 
por 14 dias a partir da data do 
retorno;
•Voluntários que tiveram conta
to com casos suspeitos e confir
mados de Covid19 ficam impedi
dos de doar sangue por 14 dias;
•Doadores que apresentaram 
sintomas de possível infecção pelo 
Covid19 (casos suspeitos) pode
rão doar sangue após 14 dias do 
desaparecimento dos sintomas;
•Aqueles que apresentaram 
diagnóstico positivo de Covid19 
só poderão doar sangue após 30 
dias da recuperação clínica com
pleta (sem sintomas).

É importante ressaltar que são 
impedidos de doar sangue os diag
nosticados com Covid19, duran
te 30 dias após o fim dos sintomas. 
Já os que foram vacinados contra 
a doença com a CoronaVac, devem 
esperar 2 dias, com a AstraZeneca/
Oxford e a Pfizer 7 dias, para re
alizar o procedimento, de acor
do com informe técnico do Plano 
Nacional de Operacionalização da 
Vacinação contra a Covid19 do 
Ministério da Saúde.
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Números registram novas demandas de 
transfusão de sangue para tratar casos graves 

da doença desde o início da pandemia

Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte

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 - *Droga-
ria Josyfar Ltda. - R. do Imperador, 09 •Casa Verde 
- *Drogaria São Paulo S/A. - R. Dr. César Castiglioni 
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 - *Fastfar-
ma Com. de Med. e Perf. Ltda. - Av. Itaberaba, 1.444 
- *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Itaberaba, 1.945/ 
1949 *Droga Eden Ltda. - Av. Itaberaba, 2.061 •Ja-
çanã - *Drogaria Paza Ltda. - Av. Francisco Rodrigues, 
562 - *Jaime Fuentes Arilla & Cia. Ltda. - Av. Guapira, 
2.006 •Jd. Brasil - *Total Pharmacist Assist. Drogaria 
Ltda. - Av. Júlio 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 •Limão - *Antonio de 
Siqueira - Av. Prof. Celestino Bourroul, 840 •Manda-
qui - *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 - *Alquymia Pharma Ltda. - Av. Gene-
ral Ataliba Leonel, 2.291 •Pq. Edu Chaves - *Drogaria 
Chaves Ltda. - Av. Edu Chaves, 863 •Pq. Novo Mundo 
- *Drogaria Parque Novo Mundo Ltda. - Av. Tte. Ama-
ro Felicíssimo Silva, 1.311 •Pq. Peruche - *Drogaria 
Cristal do Peruche Ltda. - R. Armando Coelho Silva, 
323 - *Drogazu Ltda. - R. Valdemar Martins, 371-A 
•Santana - *Drogaria Farmafacil Ltda. - R. Voluntários 
da Pátria, 1.579 - *Farma Norte 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 - *Drogaria 
São Paulo S/A. - Av. Tucuruvi, 557 - *Drogaria Presi-
dente Ltda. - Av. Nova Cantareira, 2.320 - *Drogaria 
Amiga Ltda. - Av. Guapira, 1.262-A •V. Aurora - *Sa-
buro Kuroba - R. Irmão João Creff, 153 •V. Brasilândia 
- *Demac Produtos Farmacêuticos Ltda. - R. Parapuã, 
1.782 - *Droga Marisa Ltda. - R. Benedito Egídio Bar-
bosa, 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 Far-
manael Ltda. - Av. Ede, 86 •V. Guilherme - *Farmácia 
Jeodroga Ltda. - Av. Joaquina 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 - *Drogai-
ris 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 Ma-
ria - *Drogaeny Ltda. - R. Tomas Antonio Vilani, 193.

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias

FAÇA O AMOR SER FÁCIL 
de Thamires Hauch (Editora 
Opala). Crescemos acreditan
do que se relacionar é algo flui
do, intuitivo, naturalmente 
descomplicado. Qualquer com
portamento que saia desse pres
suposto já acusa que há algo er
rado – conosco ou com o outro. 
O resultado disso é um misto de 
expectativas irreais com frus
tração. A infância confirma essa 
idealização romântica nos filmes 

onde princesas estão sempre vi
vendo situações de perigo à es
pera de um príncipe invencível 
que possa salválas. Seria mui
to mais fácil se nos fosse ensina
do, desde criança, que não exis
te príncipe encantado – existem 
pessoas reais, com bagagens, 
medos, anseios e, claro, quali
dades. Os dragões que cospem 
fogo não são nada além de nós, 
no ponto alto de nossos próprios 
traumas. Não somos indefesas e 
não há ninguém fora que possa 
mudar a nossa realidade inter
na, isso é trabalho de cada um. 
Só quando aprendemos a enca
rar a realidade, somos, enfim, li
vres. O amor é uma experiência 
multissensorial. Calor e frio, pa
ciência e raiva, negação e acei
tação, importância e irrelevân
cia. Se ele fosse um alimento, 
certamente teria um sabor agri
doce. Este livro, apesar de ter 
sido criado pensando nos ques
tionamentos femininos na hora 
de se relacionar, se destina a to
dos aqueles que querem, sim
plesmente, compreender como é 
possível se relacionar de forma 
mais independente, forte e inte
ligente – consigo e, claro, com o 
outro –, desvendando os misté
rios da linguagem a dois.


