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Editorial O que foi notícia na semana
Na última terça-feira (6), o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, ao lado dos presidentes da 
Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil 
e dos Correios, anunciou que os bancários e 
os trabalhadores dos Correios foram incluí-
dos no grupo prioritário de vacinação contra a 
Covid-19. Já o Governo de São Paulo disse que 
não irá incluir os carteiros e bancários na vaci-
nação prioritária contra a Covid-19. Esses pro-
fissionais deverão seguir a vacinação por faixa 
etária ou se tiver algumas das comorbidades já 
pré-estabelecidas.

•
Neste mês de julho entrou em vigor a lei que 
altera o Código do Consumidor e estabele-
ce uma série de medidas para evitar o “supe-
rendividamento”. A Lei 14.181/21 foi sancio-
nada na última sexta-feira (2), pelo presidente 
Jair Bolsonaro e tem como prioridade aumentar 
a proteção de quem tem muitas dívidas e não 
consegue pagar.  Além de ter algumas ferramen-
tas para conter abusos na oferta de crédito. A lei 
passa a proibir qualquer tipo de assédio ou pres-
são para seduzir os consumidores.

•
Na última terça-feira (6), o ex-governador e 
atual mente senador José Serra (PSDB-SP), 79 

anos, recebeu alta do protocolo de isolamen-
to para a Covid-19. E apesar de ser assintomá-
tico, o senador decidiu se internar no hospital 
Sírio Libanês, em São Paulo, no final de junho. 
Serra já tinha sido vacinado com as duas doses 
da vacina contra o coronavírus. O ex-governador 
está tratando uma pneumonia leve, de acordo 
com a nota da assessoria de imprensa do po-
lítico. “O senador José Serra (PSDB-SP) en-
cerrou, nesta terça-feira, o protocolo de iso-
lamento para a Covid-19. Embora estivesse 
assintomático, tratou uma pneumonia leve, 
identificada nos exames de imagem, com an-
tibióticos por via endovenosa. Seu bom esta-
do geral e quadro clínico certamente tiveram a 

contribuição da imunização pelas duas doses 
da vacina. Nesta tarde, o parlamentar passa-
rá por uma nova bateria de exames no hos-
pital Sírio Libanês, seguindo orientação mé-
dica. Serra agradece a todas as mensagens 
e manifestações de carinho que tem recebi-
do no período”.

•
Segundo a procuradora do MPC-SP (Ministério 
Público de Contas de São Paulo), Élida Graziane 
Pinto, o dinheiro que seria destinado ao 
Ministério da Saúde para combater a pandemia 
da Covid-19 foi desviado para cobrir gastos de 
militares e custeou uma série de despesas não 
relacionadas à pandemia. De acordo com um 
relatório enviado à CPI da Covid. No mês de ju-
nho Élida publicou um artigo no site do Conjur 
(Justiça e Direito, Consultor Jurídico),“E se a CPI 
da Covid-19 no Senado investigasse o caos fiscal 
do SUS?“, (Justiça e Direito, Consultor Jurídico). 
A procuradora abordou no texto falhas no cus-
teio do SUS (Sistema Único de Saúde) ao longo 
de anos e também sobre a má gestão da pande-
mia de Covid-19 no Brasil. Para saber mais sobre 
o texto acesse o site do CONJUR: https://www. 
conjur.com.br/2021-jun-01/contas-vista-cpi-
covid-senado-investigasse-caos-fiscal-sus 
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Foto: Marcos Oliveira/Agência SenadoO processo para a retomada das obras do Rodoanel Norte 
continua. Após o encerramento da fase de consulta pública, é 
esperado a publicação do Edital no segundo semestre deste ano. 
O início efetivo das obras para o primeiro semestre de 2022 e a 
entrega somente em 2023.

Caso essas dadas se confirmem, serão pelo menos nove anos 
de atraso, já que a previsão era a inauguração do trecho em 2014. 
Além do atraso, há o custo espantoso dessa obra. Cerca de R$ 10 
bilhões já foram gastos, sendo que a previsão inicial era de R$ 5,6 
milhões. Para sua conclusão, há a perspectiva de investimento de 
mais R$ 1,7 bilhão.

Além de concluir esse trecho da Rodovia, há a necessidade 
de corrigir as falhas apontadas pelo Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas. A análise do instituto foi contratada pela gestão do 
governador João Doria e identificou 1.291 falhas na construção 
do Trecho Norte do Rodoanel, 59 delas consideradas grandes.

Paralisadas desde 2019, esse trecho da via segue em processo 
de deterioração e também acumulando problemas sociais, uma 
vez que atrai um grande número de ocupações irregulares no seu 
entorno.

Todas essas questões precisam ser enfrentadas até que o 
Trecho Norte do Rodoanel seja finalmente entregue. Além disso, 
a sociedade merece os esclarecimentos quanto aos responsáveis 
por esse enorme prejuízo que envolve, além dos gastos excessivos, 
as questões sociais e ambientais que vêm provocando ao longo 
do tempo.

Nesta edição, destacamos ainda as principais orientações para 
a vacinação contra a Covid-19 na cidade de São Paulo, agora 
atendendo ao público de 39 anos. Além da imunização contra 
a Covid-19, ressaltamos ainda a vacinação contra a Gripe que 
a partir desta segunda-feira (12), abrange a todas as pessoas 
interessadas.

Entre as pautas regionais, continuamos acompanhando as 
mudanças adotadas pela Prefeitura de São Paulo na Praça Nossa 
Senhora dos Prazeres, em Parada Inglesa. A implantação do 
Programa Centro Aberto promete melhorar o uso do local, porém 
a comunidade mostra-se preocupada com a possível ocupação 
noturna desse espaço, com perturbação do sossego. Além disso, 
trazem uma especial preocupação com a preservação das árvores 
e área verde. Assim como a comunidade local, a AGZN continua 
alerta e vigilante nesse processo.

Essas e outras notícias estão neste número de A Gazeta da 
Zona Norte, que chega às bancas em sua forma impressa e segue 
disponível na versão digital. A todos, uma boa leitura, excelente 
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

OMS e Anvisa aprovam todas as vacinas 
contra Covid-19 disponíveis no Brasil

Todas as vacinas contra 
Covid-19 disponíveis no Brasil 
são eficazes, seguras e foram 
aprovadas pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Qual-
quer imunizante, não só contra 
a Covid-19, pode causar reações, 
geralmente leves e de curta du-
ração. Já foram aplicadas mais 
de 6 milhões de doses de vacinas 
antiCovid, entre primeira e se-
gunda doses, e até o momento 
não houve, felizmente, nenhum 
registro de complicações pós-va-
cinação na cidade de São Paulo.  

Concluída a imunização dos 
grupos prioritários e com a am-
pliação do número de munícipes 
a serem vacinados, essa tenta-
tiva de selecionar determinada 
vacina e rejeitar outra tem se 
agravado. Porém as autorida-
des de saúde seguem combaten-
do essa prática, que pode preju-
dicar e atrasar a imunização da 
população brasileira. Somente 
quando a maior parte dos bra-
sileiros estiver imunizada, a 

pandemia estará de fato sob 
controle.

Até que isso ocorra, todos, 
inclusive aqueles já vacinados, 
devem continuar respeitando 
as medidas sanitárias preven-
tivas, como a correta utilização 
de máscara, distanciamento fí-
sico e higienização frequente 
das mãos. Esses protocolos só 

poderão ser flexibilizados após 
a imunização da maioria da 
população.

Outro fator preocupante é 
que uma parcela dos munícipes 
não retorna para tomar a segun-
da dose da vacina. Até o dia 16 de 
junho, ainda eram 90 mil, mes-
mo com a força-tarefa que temos 
feito na rede municipal de Saúde 

para completar a vacinação dos 
faltosos. Já reduzimos significa-
tivamente a quantidade de atra-
sados, que inicialmente chegava 
a 197 mil, mas precisamos da co-
laboração e conscientização dos 
cidadãos de que é fundamen-
tal completar o esquema vacinal 
para garantir a imunização. 

Para otimizar ainda mais o 
processo de vacinação e facilitar 
a vida de quem vive na capital, 
lançamos recentemente a plata-
forma De Olho na Fila, um ser-
viço on-line que mostra em tem-
po real o movimento nos mais 
de 600 postos de imunização que 
temos e possibilita, que o muní-
cipe acompanhe a situação de 
cada local e vá tomar a vacina 
no horário e no endereço em que 
houver menos fila. Desde a últi-
ma semana, a Prefeitura de São 
Paulo adotou o escalonamento 
na vacinação por faixa etária e o 
De Olho na Fila faz parte dessa 
estratégia. O objetivo é acelerar 
o ritmo da vacinação e garantir-
mos proteção ao maior número 
de cidadãos o quanto antes.

Foto: Divulgação

No Brasil foram aplicadas mais de 6 milhões de doses de vacinas antiCovid

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social ampliou a oferta de 
serviços para Pessoas em Situação de Rua
O inverno chegou e as noites 

de São Paulo estão muito geladas, 
a Prefeitura de São Paulo, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social (SMADS), informa que 
há Centros de Acolhida Especial 
para aqueles que desejam se 
aquecer nesse inverno. 

A Prefeitura informa que 
criou durante a pandemia 2.159 
vagas, sendo 692 em oito equi-
pamentos emergenciais em cen-
tros esportivos, 400 em Centros 
Educacionais Unificados (CEU), 
260 em um Centro de Acolhida 
Especial para Famílias e 807 va-
gas para hospedagem de idosos 
em situação de rua já acolhidos 
na rede socioassistencial, em 
13 hotéis (12 na região central, 
sendo um deles transformado 
em Centro de Acolhida Especial 
para Idosos e um na região nor-
te). Das vagas criadas, 1.667 es-
tão em funcionamento. Os equi-
pamentos funcionam 24 horas e 
são voltados a diversos perfis. 

As pessoas com suspeita ou 
diagnóstico de Covid-19 (sin-
tomas leves) são encaminha-
das para o Centro de Acolhida 
Especial na Vila Clementino, 
na Zona Sul (com 50 vagas) ou 
para um Centro de Acolhida 
na Lapa, Zona Oeste (40 vagas 
para Covid e 60 para a Operação 
Baixas Temperaturas). Enfati-
zamos que todos os serviços de 
alta e média complexidade vol-
tados para pessoas em situação 
de rua funcionaram de maneira 
ininterrupta.

Durante período de pande-
mia, a SMADS ampliou a ofer-
ta de serviços nos quais as pesso-
as em situação de rua têm acesso 
a refeições, banheiros, kits de 
higiene e orientações. No dia 
3/4, começou a funcionar, na re-
gião do Cambuci, um Núcleo de 
Convivência Emergencial, com 
capacidade de oferecer café da 
manhã, almoço e café da tarde 

para 250 pessoas. A rede muni-
cipal conta com 10 Núcleos de 
Convivência, com 3.752 vagas. 
Para os Núcleos de Convivência 
da Sé, Prates, Porto Seguro, Luz 
e Bela Vista foram aditados em 
caráter emergencial, mais 1.760 
vagas.

Ao todo, a pasta dispõe de 
101 Centros de Acolhida para 
População em Situação de Rua. 
Os encaminhamentos para os 
serviços de acolhimentos po-
dem ser realizados por procu-
ra espontânea, pela rede di-
reta que são os Centros de 
Referência de Assistência Social 
(CRAS), Centros de Referência 
Especializados de Assistência 
Social (CREAS) e os Centros de 
Referência Especializado para 
População em Situação de Rua 
(Centro POP), pela Coordenação 
de Pronto Atendimento Social 
(CPAS) e também pela bus-
ca ativa em logradouros pú-
blicos que são realizadas pe-
los Serviços Especializados de 
Abordagem Social (SEAS).

Considerando as caracte-
rísticas da pessoa em situação 
de rua, sua vulnerabilidade so-
cial e de saúde, a Prefeitura 

de São Paulo possui seis equi-
pes do Redenção na Rua (com 
foco na região da Luz, na cha-
mada Cracolândia) e 26 equipes 
do Consultório na Rua distri-
buídas nas seis Coordenadorias 
Regionais de Saúde (CRSs) do 
município. Cabe salientar ainda 
que a cidade possui 468 Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs), prin-
cipal porta de entrada para a 
Rede de Aten ção à Saúde (RAS), 
que coordena as ações e servi-
ços disponibilizados à popula-
ção, além de Assistências Médi-
cas Ambulatoriais (AMAs), 
Uni da des de Pronto Atendi-
mento (UPAs) e o Serviço de 
Aten dimento Móvel de Urgência 
(Samu) e hospitais municipais.

A população também pode 
ajudar solicitando uma aborda-
gem social pela Central 156 (li-
gação gratuita, nas opções 0 e 
em seguida 3). O acionamento da 
abordagem pode ser anônimo, é 
importante informar o endereço 
da via em que a pessoa em situa-
ção de rua está (o número pode 
ser aproximado), citar pontos de 
referência e características físi-
cas e detalhes das vestimentas 
da pessoa a ser abordada.

Foto: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Para ajudar as pessoas em situação de rua ligue 156 
(ligação gratuita, nas opções 0 e em seguida 3)

Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte

FARMÁCIAS 
DE PLANTÃO
2ª Turma

•Água Fria - *Drogaria Sullafarma Ltda. - Av. Água Fria, 1.114/ 
1.118 - *Drogaria Jd. França Ltda. - R. José Albuquerque Medeiros, 
194 - *Droga Tato Ltda. - Av. Dr. Meirelles Reis, 90 •Alto de Santa-
na - *Farmácia e Drogaria Cantareira Ltda. - R. Arthur Guimarães, 
278 •Alto V. Maria - *Corral Alves & Cia Ltda. - Av. Alberto Bying-
ton, 1.996 •Casa Verde - *Drogaria Adma Ltda. - Av. Casa Verde, 
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 - *Far-
mácia e Manipulação Principal Ltda. - Av. Itaberaba, 445 - *Droga-
ria Santa Cruz Itaberaba Ltda. - Av. Itaberaba, 2.029/2.033 - *Dro-
garia Castro Fornazari Ltda. - R. Parapuã, 710 - *Drogaria Fornazari 
Ltda. - R. Parapuã, 700 •Jd. Brasil - *Drogaria Marbella Ltda. - Av. 
Jardim Japão, 804 - *Drogaria Mendes Ltda. - Av. Mendes da Ro-
cha, 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. Alberto Savoy, 
27 •Limão - *Drogaria Bolsoni do Limão Ltda. - Av. Dep. Emílio 
Carlos, 1.239 - *Organização Farmac. Drogaverde Ltda. - Av. Man-
daqui, 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. Fran-
cisco 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 Pau-
lo 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. Sezefredo Fagundes, 1.354 - *Drogaria Vizofarma Ltda. - Av. 
Cel. Sezefredo Fagundes, 2.133 - *Bio Derma Farmácia de Manipu-
lação 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. Tucuru-
vi, 403 - *Drogadex Ltda. Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 276 •V. 
Brasilândia - *Drogaria 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. Guilherme - *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. Ge-
olândia, 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 Sakamoto 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

Postos do Poupatempo 
fecham nesta sexta-feira (9)

Nesta sexta-feira (9) feriado, 
os postos Poupatempo estarão fe-
chados em comemoração ao Dia 
da Revolução Constitucionalista. 
O atendimento presencial ao pú-
blico retorna no sábado (10), me-
diante agendamento prévio.

Para agendar data e horário 
para ser atendido em qualquer 
uma das 82 unidades do progra-
ma no Estado e conferir infor-
mações sobre horários e endere-
ços, basta acessar o portal www.
poupatempo.sp.gov.br ou baixar 
o aplicativo Poupatempo Digital. 
Pelos canais digitais também é 
possível excluir o agendamen-
to, caso não seja possível com-
parecer ao atendimento pre-
sencial. Basta clicar em ‘Meus 
Agendamentos’ e, em seguida, 
na opção ‘Excluir Agendamento’.

Para minimizar os riscos 
de transmissão do coronavírus, 
o Poupatempo reforçou as me-
didas preventivas e protocolos 
sanitários, seguindo as diretri-
zes do Governo de São Paulo, a 
fim de garantir a segurança dos 
usuários e colaboradores.

Além da obrigatorieda-
de do uso de máscaras, medi-
ção de temperatura, higieniza-
ção das mãos com álcool em gel 
e dos calçados com tapete sani-
tizante, a capacidade de atendi-
mento foi reduzida, priorizan-
do serviços que necessitam da 
presença do cidadão para serem 
concluídos, como a primeira via 
do RG, transferência interesta-
dual e mudança nas caracterís-
ticas do veículo, por exemplo.

Serviços digitais

Pelos canais digitais do 
programa é possível acessar 
137 opções de serviços on-li-
ne, como: renovação de CNH, 
Licenciamento de veículos, 
consulta de IPVA, Carteira de 
Trabalho, seguro-desemprego, 
entre outros. Os serviços digi-
tais podem ser acessados 24 ho-
ras, sete dias por semana, com 
segurança e comodidade, e atu-
almente representam cerca 
de 80% de toda a demanda do 
Poupatempo.

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Em razão do feriado da Revolução Constitucionalista os 
postos do Poupatempo estarão fechados


