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Editorial O que foi notícia na semana
O presidente Jair Bolso naro 
declarou na última quinta-fei-
ra (22), que o senador Ciro 
Nogueira (PP-PI) aceitou seu 
convite e deverá assumir a 
Casa Civil. Segundo Bols onaro, 
novas mudanças em seu mi-
nistério devem ser anunciadas 
na próxima semana. Além da nomeação de  Ciro 
Nogueira para a Casa Civil, deve ser oficializada a 
mudança de Luiz Eduardo Ramos para a Secretaria 
Geral da Presidência. O atual ministro da pasta, 
Onyx Lorenzoni, deve assumir o novo Ministério do 
Emprego e Previdência, criado a partir do desmem-
bramento do Ministério da Economia. Ainda de acor-
do com o presidente, a criação de uma nova pasta 
não terá impactos econômicos e foi acordado com o 
ministro da Economia, Paulo Guedes. 

•
Enquanto o governador de São Paulo, João Doria, 
cumpre quarentena domiciliar por apresentar 
teste positivo para Covid-19, o vice-governador 
Rodrigo Garcia anunciou que a média de interna-
ções no Estado de São Paulo por Covid-19 nos úl-
timos sete dias é a menor já registrada em 2021. 
Entre os dias 15 e 21 de julho, a média de hospi-
talizações ficou em 1.403, refletindo diretamente 

o impacto positivo da imunização para evitar ca-
sos graves da doença.

•
Na manhã da última segunda-feira (19), o vice-go-
vernador Rodrigo Garcia acompanhou a entrega de 
mais 1 milhão de doses da vacina do Butantan con-
tra o coronavírus ao Ministério da Saúde. Com a nova 
entrega, as liberações chegam à marca de 56,149 
milhões de doses fornecidas ao Programa Nacional 
de Imunizações (PNI) desde 17 de janeiro, quando 
o uso emergencial do imunizante foi aprovado pela 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). As 
novas entregas, iniciadas na última quarta-feira (14), 
são referentes à produção de um novo lote de 10 
milhões de doses processadas a partir dos 6 mil li-
tros de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) recebi-
dos no dia 26 de junho. Na quarta-feira (14), o ins-
tituto liberou 800 mil doses. Na quinta (15), foram 
200 mil e na sexta-feira (16), mais 1 milhão.

•
A imunização contra a Covid-19 avança em todo 
o País, mas há o grande desafio para que as pes-
soas compareçam para tomar a segunda dose. 
Os números no Estado de São Paulo, por exem-
plo, apontam que 53% da população já recebeu 
a primeira dose porém, o número de pessoas em 
atraso com a segunda dose cresceu no último 

mês. De acordo com a Secretaria de Saúde, 642 
mil pessoas não compareceram para completar 
o esquema vacinal. O coordenador executivo do 
Centro de Contingência do coronavírus de São 
Paulo, João Gabbardo, destaca que entre os fa-
tores que atrasam esse processo estão as fake 
news sobre a segurança e eficácia das vacinas.

•
Entre as medidas anunciadas na última sema-
na pelo vice-governador de São Paulo, Rodrigo 
Garcia, está a liberação do pagamento da primei-
ra parcela do Bolsa do Povo para cerca de 120 mil 
famílias, por meio dos programas Vale Gás, no va-
lor de R$ 100, e SP Acolhe, no valor de R$ 300. 
O investimento total do Estado nas duas iniciati-
vas, vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento 
Social do Estado, soma mais de R$ 58 milhões. O 
Vale Gás, por exemplo, vai pagar 3 parcelas de R$ 
100 entre os meses de julho e dezembro de 2021 
para compra de botijões de gás de cozinha (GLP 
13kg). Já o programa SP Acolhe beneficia mais 
de 15 mil famílias paulistas inscritas no CadÚnico 
que tenham perdido pelo menos um membro para 
a Covid-19, totalizando investimento de R$ 27, 5 
milhões. O benefício de R$ 1.800 será pago em 
6 parcelas mensais no valor de R$ 300, entre os 
meses de julho e dezembro de 2021.
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Foto: Fotos PúblicasO bairro de Santana estará comemorando 239 anos de 
história na próxima segunda-feira 26 de julho. A data é a mesma 
das celebrações pelo Dia de Sant’Ana, padroeira do bairro, que 
também terá uma programação religiosa especial na Basílica 
Menor de Santana, conhecida como Igreja Matriz.

Mesmo com os problemas e desafios típicos dos grandes 
centros urbanos, há muitos pontos positivos em Santana que 
devem sempre ser exaltados. A região é uma das mais valorizadas 
da cidade devido as suas facilidades, principalmente o acesso via 
transporte público. A chegada do Metrô na década de 70, trouxe 
benefícios, apesar de toda a saturação do transporte público na 
cidade.

Vários pontos históricos, civis e importantes instalações de 
diferentes poderes da Segurança estão em nosso território. Entre 
esses pontos, estão: o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva 
do Exército, o Parque de Material Aeronáutico de São Paulo e o 
Campo de Marte. Entre os pontos históricos e cívicos, destaca-se 
a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, monumento em 
homenagem aos combatentes da Revolução de 1932.

Desde o ano passado, a tradição religiosa do bairro conta 
com a Basílica Menor de Sant’Ana, título concedido pelo Papa à 
Igreja Matriz, reconhecida por sua arquitetura, relevância histórica 
e trabalho desenvolvido para a comunidade. Sempre no alvo de 
interesse do mercado imobiliário, o bairro vem recebendo nos 
últimos anos os empreendimentos de unidades compactadas, 
voltadas para o público que prioriza a boa localização.

Esses são apenas alguns dos pontos positivos de Santana, 
embora cada um de seus moradores tenha sua história e suas 
preferências na região. O fato é que o sentimento de pertencimento 
ao bairro continua muito forte e presente entre seus moradores, 
que em grande parte, preferem não sair da região.

A medida que os antigos imóveis vão dando lugar a mais 
edifícios, fica evidente o acelerado processo de adensamento 
populacional para os próximos anos. Esse será mais um desafio 
para a região. Outros problemas permanecem evidentes há muitas 
décadas, como a constante necessidade de serviços de zeladoria 
e o crescente número de pessoas em situação de rua, refletindo o 
agravamento do quadro social do País.

 As tradicionais comemorações pelo aniversário do bairro ainda 
não devem acontecer devido à pandemia, mas sua história será 
sempre lembrada por seus moradores. Entre as personalidades 
que fizeram parte do processo de desenvolvimento dessa região, 
não podemos deixar de destacar o trabalho do jornalista Ary Silva, 
que em sua atuação como vereador pela cidade e deputado 
estadual, trouxe importantes obras estruturais para a região. 

Além de Santana, destacamos ainda nesta edição o aniversário 
do bairro Vila Gustavo comemorado neste domingo (25), além das 
orientações sobre o andamento da vacinação contra a Covid-19 
na capital.  

Essas e outras informações estão neste número de A Gazeta 
da Zona Norte. 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

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
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Casos da variante Delta aumentam na cidade de São Paulo
Segundo a Prefeitura de São 

Paulo, foram registrados pelo me
nos oito casos da variante Delta 
do novo coronavírus no muni
cípio. São quatro na região da 
Mooca, Belenzinho, Aricanduva, 
na Zona Leste e dois na Vila 
Guilherme, Zona Norte.

Os resultados foram obtidos a 
partir de uma análise dirigida com 
60 testes positivos obtidos nesses 
locais. Além desses, outro caso foi 
verificado com base em análises de 
uma paciente de um hospital pri
vado no município. Esses sete ca
sos se somam ao do homem de 45 
anos que apresentou o primeiro 

teste para a variante Delta na ca
pital, em 7 de julho. Todos os pa
cientes diagnosticados com a va
riante Delta estão bem.

O secretário municipal da 
Saúde, Edson Aparecido, diz que 
o rastreamento é essencial para 
que esses casos sejam descober
tos. “Seguiremos com as medi
das de rastreamento de todos 
esses casos, que serão acompa
nhados pelos nossos técnicos e 
profissionais para saber se hou
ve contato com viajantes”, disse 
o secretário. “Seguimos envian
do os testes, por amostragem, 
para os institutos Butantan, 

Adolfo Lutz e de Medicina Tro
pical da Universidade de São 
Paulo (USP).”

Sobre o retorno presencial às 
aulas em agosto, Aparecido disse 
que a capital foi uma das poucas 
cidades do mundo que não tra
tou a Educação como um setor 
da Economia. O secretário disse 
que, com o avanço da vacinação 
contra a Covid19  até o início de 
agosto, mais de 80% dos paulis
tanos deverão ter tomado a pri
meira dose, ou a dose única no 
município , é possível ter um re
torno com segurança às escolas.

“Trabalhamos com base na 

fotografia da pandemia do mo
mento. Ela nos permite avançar 
ou mesmo recuar, caso necessá
rio. Neste momento é possível ir 
normalizando a vida na cidade. 
Preparando a população para a 
melhor maneira de enfrentar a 
pandemia”, disse.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde, a cidade 
caminha para um cenário mais 
controlado da doença. A proje
ção é a de que em 1º de agosto 
as internações em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) e en
fermarias voltem para o patamar 
de dezembro do ano passado.

Crescem 46% as vagas de 
motoristas no primeiro semestre 

As vagas abertas para mo
toristas aumentaram 46% no 
primeiro semestre de 2021, se
gundo levantamento do Banco 
Nacional de Empregos (BNE). 
De janeiro a junho, foram 1.812 
oportunidades. No ano passado, 
os postos de trabalho somaram 
1.239 no mesmo período.

Esse aumento está rela
cionado à mudança comporta
mental dos consumidores após 
a disseminação da Covid19. 
Os meses de janeiro, feverei
ro e março dos anos de 2019, 
2020 e 2021 foram os períodos 
que mais contrataram motoris
tas. Abril do ano passado, mês 
marcado pelo início da pande
mia, foi o que menos apresentou 

vagas nos três anos, com apenas 
75 postos abertos. 

Logística 

O segmento de logística cres
ceu 37% em vagas abertas nos 
primeiros cinco meses de 2021, 
sendo que os cargos mais busca
dos foram: motorista; estoquis
ta; operador de empilhadeira; 
entregador; motorista de cami
nhão; auxiliar de expedição; au
xiliar de almoxarifado; auxiliar 
de estoque; conferente de esto
que; e ajudante de carga e des
carga. Os candidatos em busca 
de uma oportunidade devem fi
car atentos às vagas de maior 
demanda no mercado.

Vacinação de gestantes e puérperas com imunizantes 
diferentes contra Covid-19 é liberada em SP

O vicegovernador Rodrigo 
Garcia anunciou na última  quar
tafeira (21), que os municí pios do 
Estado que aplicaram a primei
ra dose da Fiocruz/AstraZeneca/
Oxford em gestantes e puérpe
ras estão autorizados a concluir o 
esquema vacinal com a segunda 
dose com imunizante da Pfizer.

“A medida passa a valer a 
partir desta sextafeira, dia 23, 
e é válida a todas as gestantes e 
puérperas que tomaram primei
ra dose da AstraZeneca e que 
poderão tomar a segunda dose 
da Pfizer”, disse Garcia. Essa 

decisão favorece grávidas e puér
peras que ainda precisariam es
perar a conclusão do período 
puerpério  45 dias após o parto  
para só então receber a segunda 
dose da vacina da AstraZeneca.

Agora, as grávidas não precisa
rão mais esperar o período de um 
mês e meio depois do parto para 
estarem protegidas. Pactuada 
com o Cosems (Conselho de Secre
tá rios Muni cipais de Saúde), a es
tratégia permite que os gestores 
do SUS de São Paulo apliquem a 
vacina da Pfizer em 12 semanas, 
mediante termo de ciência, nas 

mulheres que já receberam o imu
nizante da AstraZeneca.

Estes grupos foram incluí
dos na campanha em maio, perí
odo em que o Programa Nacional 
de Imunizações, do Ministério da 
Saúde, suspendeu o uso dessa va
cina para estes públicos. A de
cisão foi embasada em estudos 
que demonstraram boa proteção 
com a chamada “intercambiali
dade” de vacinas desses dois labo
ratórios, e está em conformida de 
com recomendações da SOGESP 
(As sociação de Obstetrícia e 
Ginecologia do Estado de São 

Paulo), da Comissão Per ma
nente de Assessoramen to em 
Imunizações (CPAI) e do Cen tro 
de Contingência do Co ro navírus.

Desde maio, 8,8 mil grávidas 
e puérperas receberam a primei
ra dose da AstraZeneca e pode
rão retornar aos postos de Saúde 
para completar o esquema vaci
nal e o PEI (Plano Estadual de 
Imunização) disponibilizará va
cinas da Pfizer para a segunda 
dose destas mulheres. Em toda a 
campanha, 229 mil delas já inicia
ram o esquema e 34,6 mil já estão 
completamente imunizadas. 

Matrículas abertas para o curso de Línguas nas 
Unidades do Centro de Estudo de Línguas da capital

O curso de Línguas para o 
2º semestre nas unidades do 
Centro de Estudo de Línguas 
(CEL), na capital, está com ma
trículas abertas. A quantidade 
de vagas e idiomas oferecidos 
variam de acordo com a deman
da e disponibilidade de profes
sores habilitados para ministrar 
as aulas em cada escola. Em 
todo o Estado são 180 unidades. 

A lista com endereços e idio
mas de cada CEL está disponí
vel em: https://www.educacao.
sp.gov.br/centroestudolinguas. 

Nos CELs é possível estudar: 
Alemão, Espanhol, Francês, 
Inglês, Italiano, Japonês e até 
Mandarim. As aulas acontecem 
no contraturno das aulas ou aos 
sábados, e os cursos são organi
zados por semestre, exceto o de 
Inglês que é anual. 

Para fazer as aulas de Inglês 

e Mandarim é necessário estar 
cursando o Ensino Médio. Já 
para os demais idiomas, os es
tudantes devem estar matri
culados a partir do 7º ano do 
Ensino Fundamental do Ensino 
Regular ou da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) da rede 
estadual ou, em alguns casos, da 
rede municipal parceira.  

A matrícula deve ser 

feita presencialmente na unida
de escolar que abriga o Centro 
de Estudos de Línguas. No ato 
da matrícula, deve ser apre
sentada uma cópia do docu
mento de identidade (RG) e 
declaração de matrícula com 
número do Registro de Aluno 
(RA). Menores de 18 anos de
vem estar acompanhados dos 
pais ou responsáveis. 

Foto: Governo do Estado de SP

Em todo Estado, são 180 unidades que ofertam cursos em sete idiomas; 
disponibilidade deve ser conferida na escola ou Diretoria de Ensino


