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Editorial O que foi notícia na semana
O recorte estadual do Índice Nacional de 
Confiança (INC-SP) medido pela Associação 
Comercial de São Paulo aponta que a percep-
ção de um futuro melhor do consumidor para a 
Economia cresceu pela primeira vez em 2021. 
O indicador de junho mostrou 65 pontos na 
confiança, três a mais que em maio, apesar da 
grave situação do desemprego e aperto finan-
ceiro que atinge a população em geral. Do to-
tal, 58% dizem estar insatisfeitos ou muito in-
satisfeitos com a situação atual. Além disso, 
ainda há 69% dos entrevistados que ou ficaram 
desempregados ou conhecem alguém que te-
nha ficado fora do mercado de trabalho nos úl-
timos seis meses.

•
Na última quarta-feira (30), o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o 
desemprego no Brasil ficou em 14,7% no trimes-
tre encerrado em abril e se manteve em patamar 
recorde, segundo divulgou o instituto. Totalizando 
14,8, milhões de pessoas desempregadas

•
A vacina indiana Covaxin está no alvo da CPI da 

Covid. Por isso, na última terça-feira (29), o mi-
nistro da Saúde, Marcelo Queiroga, decidiu sus-
pender a negociação, intermediada pela far-
macêutica brasileira Precisa Medicamentos. O 
contrato foi assinado pelo Brasil em fevereiro e 
previa a importação de 20 milhões de doses do 
imunizante.

•
O governador João Doria anunciou na última 
quarta-feira (30), que o Estado de São Paulo já 
vacinou contra Covid-19 mais da metade de sua 
população com 18 anos ou mais com pelo me-
nos uma dose. Com isso, já são mais de 25 mi-
lhões de doses aplicadas em todo o território. 
Cerca de 53% da população acima de 18 anos 
já iniciaram o processo de imunização contra a 
Covid-19 no Estado com o recebimento da 1º 
dose da vacina.

•
Diante do avanço das investigações na CPI da 
Covid com novas denúncias de corrupção na 
aquisição de vacinas, o Palácio do Planalto se 
esforça para manter a aliança com o Centrão 
e evitar a ampliação da crise política, que tem 

no líder do governo na Câmara, Ricardo Barros 
(Progressistas-PR), o personagem central. 

•
A situação do presidente Jair Bolsonaro se 
agravou na última quarta-feira (30), com a apre-
sentação do “superpedido” de impeachment, 
assinado por partidos de esquerda, centro-direi-
ta e parlamentares que romperam com o gover-
no. O pedido também tem o apoio de integran-
tes de movimentos sociais, reunindo mais de 
100 representações já protocoladas na Câmara.
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O Mirante de Santana, um dos pontos mais altos e bonitos da 
cidade de São Paulo, pode mudar completamente de configuração 
caso a lei que garante sua preservação não seja respeitada. 
Situado a 795 metros acima do nível do mar, sua altitude o tornou 
o lugar ideal para a instalação da Estação do Instituto Nacional de 
Meteorologia, responsável pelas informações climáticas divulgadas 
diariamente.

Além disso, a vista da cidade é inigualável no Mirante de 
Santana, local também bastante procurado para a observação do 
céu em noites estreladas, ou datas especiais como a passagem 
de ano-novo. Com tantos atrativos, o bairro tem atraído cada vez 
mais o interesse do mercado imobiliário. 

Recentemente, a população local e entidades representativas 
promoveram um manifesto para a preservação do Mirante de 
Santana. A ação teve como motivo, o lançamento imobiliário com 
mais de 20 andares nas redondezas, além da tendência de outros 
do mesmo porte nos arredores.

Além das particularidades do local, o manifesto baseia-se na 
Lei Municipal 7.662 de 1971, que impede construções mais altas 
que a Estação Meteorológica em todo o seu entorno. De acordo 
com a legislação, esse limite é válido no perímetro entre: “Ruas Dr. 
Zuquim, Conselheiro Saraiva, Machado Pedrosa, Pedro Madureira, 
Álvaro de Abreu e Avenida Leôncio de Magalhães, onde somente 
serão permitidas construções, reconstruções ou reformas que, em 
qualquer de seus pontos, não ultrapassem a cota do piso do 2º 
(segundo) pavimento do atual Mirante de Santana.”

Não se trata apenas de uma posição contrária ao processo de 
verticalização, presente em toda a cidade, mas de preservar um dos 
pontos históricos e que presta um importante serviço a toda sociedade. 
A expectativa é de um posicionamento do poder público em prol da 
preservação do local, e em ações pelo desenvolvimento ordenado da 
cidade de São Paulo, com espaço para os novos empreendimentos e 
também pela preservação de seus pontos históricos.

Acompanhe ainda nesta edição as orientações para vacinação 
contra a Covid-19 na cidade de São Paulo, que avança gradualmente 
por faixas etárias e, apesar de todas as dificuldades, já se traduz em 
resultados positivos no enfrentamento à pandemia. Um destaque 
especial para a data que marca os 52 anos do início das obras do 
Metrô na Zona Norte. Um marco para o desenvolvimento da nossa 
região, que contou com ampla cobertura da A Gazeta da Zona 
Norte e intenso empenho do seu fundador, jornalista Ary Silva.

Na década de 60, na qualidade de vereador pela cidade de 
São Paulo, Ary Silva conseguiu a aprovação e a realização do 
processo de alargamento da Avenida Cruzeiro do Sul e construção 
da ponte hoje denominada Ponte Cruzeiro do Sul-Jornalista Ary 
Silva. Essa obra foi fundamental para que, em 1969, os trabalhos 
do elevado do Metrô tivessem início. 

Essas e outras informações estão neste número de A Gazeta da 
Zona Norte, distribuída em sua forma impressa e digital. A todos, 
uma boa leitura, ótimo final de semana 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

Dicas de como amenizar as doenças respiratórias 
neste inverno e durante a pandemia

Segundo a Organização 
Mun dial de Saúde (OMS), as 
doenças respiratórias atingem, 
em média, 30% da população 
mundial. Porém, durante o in-
verno a atenção deve ser ainda 
maior, inclusive neste ano que 
estamos vivenciando uma pan-
demia. Cerca de 10% dos brasi-
leiros apresentam quadros va-
riados de asma, enquanto 30% 
sofram com rinite alérgica.

Vírus da Gripe e alergias 
- recomendação:

Aqueles que são alérgicos ou 
que têm rinite alérgica, bron-
quite ou asma são mais sensí-
veis nessa época do ano e so-
frem mais. Devem previamente 
consultar o médico para po-
der se fortalecer, evitando qua-
dros mais graves. Veja as dicas 
abaixo: 

1- Beba bastante água: o ideal é 
ingerir dois litros por dia para 
manter o organismo hidratado. 
Isso vai ajudar muito a hidratar 
as vias respiratórias também;
2- Faça limpeza nasal com so-
lução fisiológica ao menos 
duas vezes ao dia. Caso traba-
lhe em ambiente com ar condi-
cionado, redobre o uso porque 
ele resseca ainda mais as vias 
respiratórias;
3- Umidifique o ar, seja com 
aparelhos próprios para isso ou 
mesmo com toalhas úmidas e/

ou grandes bacias para que haja 
uma grande superfície a ser eva-
porada para tornar o ar mais 
úmido;
4- Guarde brinquedos de pelú-
cia em embalagens à vácuo de-
pois de higienizados;
5- Procure manter os ambientes 
arejados;
6- Evite usar vassouras para 
limpar a casa, pois elas podem 
espalhar a poeira. Prefira utili-
zar panos úmidos;
7- Troque a roupa de cama a 
cada semana;
8- Procure ter uma boa alimen-
tação. A alimentação deve ser 
balanceada com sopas e caldos 
ricos em verduras e legumes. 
As frutas são essenciais, prin-
cipalmente aquelas que contêm 

vitamina C, como a laranja. 
Elas ajudam a prevenir gripes e 
resfriados;
9- Lave as mãos com álcool gel e 
evite o contato com a boca, na-
riz ou olhos porque é a porta de 
entrada dos vírus e bactérias;
10- Tenha um bom sono e um 
bom descanso;
11- Evite o contato com pes soas 
gripadas ou com resfriados, pois 
essas doenças são adquiridas 
pelo ar. Ao espirrar, coloque um 
lenço ou a mão só se puder la-
vá-la em seguida, ou vai trans-
mitir a doença assim que tocar 
qualquer superfície;
12- Mantenha a respiração sem-
pre pelo nariz e não pela boca, 
pois as narinas têm a função de 
filtrar o ar e aquecê-lo.
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Cuide-se nesse inverno para suavizar os sintomas das doenças respiratórias

Uso excessivo de telas serve de 
alerta para o surgimento de 
uma nova geração de míopes

O isolamento so-
cial, o uso excessivo 
de celulares, tablets 
e computadores e a 
falta de exposição à 
luz solar estão entre 
as principais causas 
do aumento da mio-
pia em crianças e ado-
lescentes. Dados da 
Organização Mundial 
de Saúde (OMS) in-
dicam que até 2050 
metade da popula-
ção mundial será mí-
ope. Dos 210 milhões 
de brasileiros, esti-
ma-se que 57 milhões 
têm miopia em algum 
grau de progressão. 
Estimativas assus-
tadoras, afirma a médica oftal-
mologista Tania Schaefer, presi-
dente da SOBLEC. 

O cenário, segundo a oftal-
mologista, exige que uma postu-
ra mais preventiva dos pais, que 
devem levar com mais frequ-
ência os filhos aos consultórios 
oftalmológicos, principalmen-
te, antes da retomada das aulas 
presenciais. “Está comprovado 
que o déficit de aprendizagem 
também está relacionado a pro-
blemas na visão”, pontua Tania 
Schaefer. 

“A dificuldade de enxergar 
de longe prejudica a vida esco-
lar, traz transtornos na hora 
da prática de exercícios físicos 
e também dificulta o convívio 
social, por exemplo”, salienta a 
oftalmologista. 

A médica oftalmologista es-
clarece que o aumento do tem-
po gasto em ambientes fechados 
e em atividades que implicam 
uma “visão de perto” desenvol-
ve ou intensifica a miopia. “A 
população em idade escolar está 
mais propensa à doença. Nós, 
especialistas, nos preocupa-
mos com a possibilidade de uma 
nova geração de míopes. O aces-
so sem restrições e prolongado a 
equipamentos eletrônicos como 
celulares, tablets e computado-
res é uma das causas do aumen-
to da miopia em crianças e ado-
lescentes”, ressalta. A questão 
do distanciamento social pro-
longado que restringiu as ativi-
dades ao ar livre também vem 
sedo responsabilizado pela ele-
vação no número de míopes, 
sublinha. 
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O aumento do tempo gasto em ambientes 
fechados e em atividades que implicam uma 

“visão de perto” desenvolve ou intensifica a miopia

Projeto PrEP na Rua aconteceu no 
último domingo em ação no Minhocão

No dia 28 de junho, Dia 
In ternacional do Orgulho 
LGBT+, a Coordenadoria de 
IST/Aids da Secretaria Munici-
pal da Saúde (SMS) também 
pode se orgulhar do evento que 
foi realizado domingo (27), que 
marcou o lançamento do projeto 
PrEP na Rua, ação pioneira no 
Brasil ao oferecer o método de 
prevenção ao HIV fora de uni-
dades de Saúde.

Durante as quatro horas 
de atividades, no Elevado Pre-
sidente João Goulart, o Minho-
cão, 114 pessoas iniciaram o uso 
da Profilaxia Pré-Exposição ao 
HIV (PrEP), que consiste no uso 
constante de medicamentos an-
tirretrovirais (na forma de um 
comprimido por dia), de modo 
que, caso haja exposição ao vírus, 
a pessoa já esteja protegida.

No evento que integra o ca-
lendário organizado pela SMS 
para o Mês Internacional do 
Orgulho LGBT+, também fo-
ram distribuídos 1.000 kits de 
autoteste para HIV e 240 testes 
rápidos foram realizados.

Mais de 12 mil pessoas já ini-
ciaram uso da PrEP na capital 
paulista, o que representa um 
terço das pessoas cadastradas 
nacionalmente. A ampliação do 
seu uso ajuda a explicar a que-
da no número de novos casos de 
HIV nos últimos três anos na ci-
dade de São Paulo.

A PrEP está disponível gra-
tuitamente no SUS desde janeiro 
de 2018. Tem como público prio-
ritário pessoas em situação de 
maior vulnerabilidade ao HIV, o 
que inclui alguns segmentos so-
ciais, como gays e outros homens 
que fazem sexo com homens 

(HSH), profissionais do sexo, ho-
mens e mulheres trans, travestis 
e casais sorodiferentes, quando 
um tem HIV e o outro não.

O resultado do teste rápido, 
tanto para pessoas que buscam a 
PrEP, como para quem apenas de-
sejar realizar o teste para HIV, é 
dado por um profissional da Saúde 
em local isolado. Em caso de teste 
reagente, é realizado um segundo 
exame. Se confirmado o resultado, 
a pessoa é orientada a buscar uma 
unidade de Saúde especializada 
em IST/Aids, mais conveniente, 
para o início do tratamento. 

A SMS conta com 26 serviços 
da Rede Municipal Especializada 
em IST/Aids que oferecem a 
PrEP para a população elegível. 
Há ainda 27 unidades que são re-
ferências para hormonização de 
pessoas trans e travestis que dis-
ponibilizam a PrEP para as pes-
soas que fazem acompanhamento 
nesses locais.

Profilaxia Pós-Exposição 
(PEP)

Outra tecnologia disponível 
para prevenção ao HIV é a Pro-
filaxia Pós-Exposição, a PEP, que 
deve ser usada quando a pes-
soa passar por situação em que 
possa ter sido exposta ao vírus, 
como quando a camisinha estou-
rar, sair ou mesmo não for usada. 
Durante 28 dias a pessoa deve fa-
zer uso de antirretrovirais para 
evitar a infecção pelo HIV.

Na ação realizada domingo, 
cinco pessoas que foram ao lo-
cal receberam a PEP, já que ha-
viam passado por uma situação 
de risco nas últimas 72 horas.

A PEP está disponível em mais 
de 80 unidades de Saúde munici-
pais. Saiba mais no site: https://
prefeitura.sp.gov.br/istaids/pep

Para saber mais sobre a 
PrEP, acesse: https://prefeitura.
sp.gov.br/istaids/prep
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Evento de lançamento de projeto externo de prevenção ao HIV realizado neste 
domingo (27), integra calendário do Mês Internacional do Orgulho LGBT+

Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte

FARMÁCIAS 
DE PLANTÃO
4ª Turma

•Alto Mandaqui - *Drogaria Nova Mandaqui Ltda. 
- Av. do Guacá, 1.274 •Alto V. Maria - *Farmácia 
Montessori Ltda. - Praça Maria Montessori, 112 
•Carandiru - *Farmácia Canteiro Ltda. - Av. Gen. 
Ataliba Leonel, 1.860 •Casa Verde - *Adegmar 
Morais de Oliveira - R. Marambaia, 106 - *Dro-
galibra Ltda. - R. Carandaí, 64 - *Drogaria e Perf. 
WT Ltda. - R. Padre Antonio D’Angelo, 156 - *Dro-
ga 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 - *Dro-
garia Imirim Ltda. - Av. Imirim, 2.708 - *Drogaria 
Albi Ltda. - Av. Imirim, 1.155 •Jd. Brasil - *Dro-
garia Nova Jardim Ltda. - Av. Antenor 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 Pau-
lista - *Drogaria 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 Leo-
nel, 3.083 •Pq. Edu Chaves - *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. Utiyama & Cia. Ltda. - R. Aluízio de Azevedo, 
30-A - *Drogaria Pastorinha Ltda. - R. Paulo Gon-
çalves, 16 - *Drogaria Santa Filomena Ltda. - R. Dr. 
Zuquim, 716 - *Drogaria Livia Yasuda Ltda. - Av. 
Água Fria, 940 •Sta Terezinha - *Drogaria Beltra-
mi 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 •Tu-
curuvi - *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 
Carolina Ltda. - Av. Antonio Munhoz Bonilha, 314 
- *Farmácia Farmafran Ltda. - R. Abilio Pedro Ra-
mos, 66 •V. Ede - *A. Estevão & Cia. Ltda. - Av. 
Ede, 503 •V. Ester - *Drogadelli Drogaria e Perf. 
Ltda. - R. Maria Curupaiti, 871 •V. Guilherme 
- *Farmácia Droga Candida Ltda. - R. Maria Cân-
dida, 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 Paulo 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 Ir-
mãos 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 Imperador, 1.262 
- *Drogaria Av. Conceição Ltda. - Av. Conceição, 
1.871 •V. Palmeiras - *Drogaria Village Ltda. - R. 
Antonio de Couros, 34 - *Drogaria Moderna de Pal-
meiras 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 Ribeiro - Av. 
Professor Castro Júnior, 222.

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias

O mais eficiente veículo  
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liderança na Zona Norte




