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Editorial O que foi notícia na semana
O número de casos de Sarampo caiu 99,5% 
no Estado de São Paulo desde o ano passa-
do, graças às estratégias de imunização contra 
a doença, do uso de máscaras e demais medi-
das sanitárias adotadas no decorrer da pande-
mia para prevenção contra a Covid-19, também 
transmitida por via respiratória. A vacina trípli-
ce viral (primeira dose) previne contra Sarampo, 
Caxumba e Rubéola. Já a tetra viral é aplicada 
na sequência (funcionando como uma segunda 
dose), e esta também previne a Varicela. Ambas 
fazem parte do calendário de rotina, ou seja, es-
tão disponíveis nos postos de vacinação duran-
te o ano todo.

•
Na última terça-feira (24), a greve de funcio-
nários das linhas 11 - Coral, 12 - Safira e 13 
- Jade da CPTM - fez a prefeitura de São Paulo 
suspender o rodízio de veículos e acionar o sis-
tema Paese, (transporte alternativo durante 
período de emergência). A greve foi referente 
a reajustes salariais aos dois últimos anos, a 
Companhia propôs pagamento em dez parcelas, 
o que não foi aceito pelos trabalhadores.

•
Na última quarta-feira (25), o Governo Federal 
anunciou uma “premiação” para consumidores 
residenciais, rurais, comerciais e industriais que 
conseguirem economizar energia elétrica - no 
entanto, as regras para o programa não foram 
divulgadas. A informação foi dada pelo secretá-
rio de Energia Elétrica do Ministério de Minas e 
Energia, Christiano Vieira, durante entrevista co-
letiva. Um decreto do presidente Jair Bolsonaro 

determinou que os órgãos públicos federais de-
verão reduzir o consumo de energia de 10% a 
20% entre setembro de 2021 e abril de 2022. 
As regras valem para órgãos da administração 
pública federal direta, autarquias e fundações.

•
Na última quarta-feira (25), o governador João 
Doria anunciou que o Instituto Butantan rece-
beu aprovação da Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa (Conep) para a realização dos tes-
tes clínicos da Butanvac, primeira vacina com 
produção integral no Brasil, no município de 
Guaxupé, sul do Estado de Minas Gerais. A ci-
dade vai receber visitas a partir desta sexta-
feira (27) para que 
o Instituto Butantan 
possa avaliar a inci-
dência do vírus e a va-
riante dominante no 
município para a se-
quência dos estudos. 
Guaxupé está vaci-
nando adultos com 
mais de 28 anos, por 
isso, os estudos atin-
girão pessoas não va-
cinadas de 18 a 28 
anos.

•
Na última quinta-fei-
ra (26), a farmacêu-
tica norte-americana 
Pfizer anunciou que 
vai produzir a vacina 

contra a Covid-19 no Brasil em parceria com o 
laboratório Eurofarma, que produz medicamen-
tos genéricos. A Eurofarma confirmou que a pro-
dução das vacinas será feita em Itapevi (SP). A 
Pfizer e a BioNTech, laboratório alemão, fizeram 
o comunicado. O imunizante que será fabrica-
do no Brasil será distribuído em toda a América 
Latina. A produção começará em 2022 e pode 
ser superior a 100 milhões de doses por ano. 
A vacina será a terceira fabricada em territó-
rio nacional, que já conta com a CoronaVac, da 
Sinovac, fabricada em parceria com o Instituto 
Butantan (SP) e a AstraZeneca/Oxford fabricada 
pela Fiocruz (RJ).
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Um dos bairros mais antigos da cidade, Freguesia do Ó, 
comemora 441 anos neste domingo. Com a liberação de eventos 
e livre funcionamento de bares e restaurantes, o bairro terá uma 
programação especial no Largo da Matriz, a principal referência 
histórica. Neste ano, a data conta, ainda, com algumas novidades. 

Desde junho, o local ganhou a denominação de Polo Cultural, 
Gastronômico e Turístico do Largo da Matriz de Nossa Senhora do 
Ó, a partir de um Projeto de Lei sancionado pelo prefeito Ricardo 
Nunes. Além dessa novidade, o bairro recebeu a revitalização de 
uma escadaria localizada entre as avenidas: Itaberaba e João 
Paulo II, reformada pela Prefeitura e customizada por artistas da 
região.

Importante ressaltar que, Freguesia do Ó abrange uma área 
de 10,50 km² de extensão, e assim como os demais bairros 
da capital, apresenta problemas com: questões sociais e 
urbanas. A preservação e valorização de seus pontos históricos 
são fundamentais, assim como o atendimento às demandas 
da comunidade quanto a serviços básico e essenciais para sua 
população, estimada em 142.327 habitantes, de acordo com 
dados da Prefeitura de São Paulo. 

Outro destaque desta edição é a recente abertura do Centro de 
Referência de Promoção da Igualdade Racial na Casa de Cultura 
Vila Guilherme. No total, já são oito centros em funcionamento na 
capital, voltados ao acolhimento e encaminhamento dos casos 
de racismo, que embora muito combatido, continua presente na 
sociedade.

Trazendo as recentes informações sobre o enfrentamento 
à pandemia da Covid-19, reunimos as principais orientações a 
respeito da recém anunciada terceira dose da vacina, já aplicada 
em outros países como forma de proteger a população diante das 
disseminações das variantes do vírus.

Com a retomada das atividades econômicas de todas as áreas, 
temos no momento o desafio de manter as medidas preventivas 
como: distanciamento social, higiene constante das mãos e uso 
de máscaras para garantir a redução nos índices de ocupação 
de leitos ou mortes. Porém, diante do avanço da vacinação e 
da queda nos índices, há também um relaxamento quanto às 
medidas de segurança que precisa ser evitado. As autoridades de 
Saúde continuam alertando quanto ao perigo das variantes e a 
necessidade de continuar mantendo as medidas preventivas.

Entre as boas notícias da semana, destacamos a aprovação 
na Câmara Municipal da proposta que denomina Rua Radiantes -  
Jornalista José Paulo de Andrade endereço da Rádio Bandeirantes. 
Uma justa homenagem a esse grande profissional e ser humano 
que fez parte do cotidiano dos paulistanos por quase 6 décadas, 
informando e formando opinião em sua brilhante carreira.

Essas e outras informações estão nesta edição de A Gazeta da 
Zona Norte. Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e até 
nossa próxima edição!
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•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 Castiglio-
ni 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. Gen. Edgar Facó, 1.418 •Itabe-
raba - *Fastfarma Com. de Med. e Perf. Ltda. - Av. 
Itaberaba, 1.444 - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. 
Itaberaba, 1.945/ 1949 *Droga Eden Ltda. - Av. Ita-
beraba, 2.061 •Jaçanã - *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 Gar-
ros, 1.068 - *Droga Tec Ltda. - Av. Roland Garros, 
387 •Jd. Japão - *Seiti Anagusko & Cia Ltda. - Av. 
Jardim Japão, 1.261 •Jd. Joamar - *Drogaria Gra-
damon Ltda. - Av. Antonelo de Messina, 968 •Jd. 
Maracanã - *Drogaria Maracanã Ltda. - Av. Itabera-
ba, 3.822 •Jd. Primavera - *Drogaria Life Ltda. - Av. 

Dep. Emílio Carlos, 1.742 •Jd. Tremembé - *Dro-
garia São Paulo S/A. - Av. Maria Amália Lopes de 
Azevedo, 975 •Lauzane Paulista - *Drogaria Rosa 
Cris Ltda. - Av. Adolfo Coelho, 138-A •Limão - *An-
tonio de Siqueira - Av. Prof. Celestino Bourroul, 840 
•Mandaqui - *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. General Ataliba Leonel, 2.291 •Pq. Edu 
Chaves - *Drogaria Chaves Ltda. - Av. Edu Chaves, 
863 •Pq. Novo Mundo - *Drogaria Parque Novo 
Mundo Ltda. - Av. Tte. Amaro 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 Presidente Ltda. 
- Av. Nova Cantareira, 2.320 - *Drogaria Amiga Ltda. 
- Av. Guapira, 1.262-A •V. Aurora - *Saburo Kuroba 

- R. Irmão João Creff, 153 •V. Brasilândia - *Demac 
Produtos Farmacêuticos Ltda. - R. Parapuã, 1.782 - 
*Droga Marisa Ltda. - R. Benedito Egídio Barbosa, 
49 •V. Cachoeirinha - *Drogaria Flor do Ipê Ltda. - 
Av. Imirim, 4.132 •V. Dionísia - *Drogaria Diofarma 
Ltda. - R. Fernando Pessoa, 221 •V. Ede - *Drogaria 
Hirofarma Ltda. - Av. Júlio Buono, 467 - *Drogaria 
Farmanael Ltda. - Av. Ede, 86 •V. Guilherme - *Far-
mácia Jeodroga Ltda. - Av. Joaquina Ramalho, 226 
*Drogaria e Perf. Praça Oscar Ltda. - R. Maria Cân-
dida, 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 - *Drogairis Ltda. - R. Imbiras, 144 •V. 
Medeiros - *Drogaria Mundy Ltda. - R. Crispim Du-
arte, 653 - *Drogaria Fenix Ltda. - Av. Nossa Senhora 
do Loreto, 635 •V. Palmeiras - *Farmácia Vila Pal-
meiras Ltda. - Av. Inajar de Souza, 446 •V. Sabrina 
- *Drogaria e Perfumaria Castro Ltda. - Praça Angelo 
Conti, 198 •V. Santa Maria - *Drogaeny Ltda. - R. 
Tomas Antonio Vilani, 193.

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias

Turma1ª

Plataforma e-SaúdeSP disponibilizará dados das 
pessoas imunizadas para participar de grandes eventos

A Prefeitura de São Paulo 
irá disponibilizar os dados das 
pessoas imunizadas na capital 
para comerciantes e organiza-
dores de eventos por meio da 
plataforma e-SaúdeSP. A partir 
disso, será possível controlar a 
entrada de apenas pessoas va-
cinadas em eventos e estabele-
cimentos comerciais.

O monitoramento deve fun-
cionar da seguinte forma: os 
munícipes podem baixar o apli-
cativo e-Saúde. Lá, será dis-
ponibilizado um QR Code que 
passará por um leitor via to-
tem, tablet e/ou computador 
nos estabelecimentos para ga-
rantir que apenas pessoas vaci-
nadas entrem nesses locais.

Caso a pessoa não tenha 
acesso a plataforma e-Saúde, 

deverá apresentar o cartão de 
vacinação físico.

Os protocolos ainda estão 
sendo definidos e devem conter 
as penalidades para os estabe-
lecimentos que eventualmente 
deixarem transitar em seu in-
terior pessoas que não estive-
rem vacinadas. Segundo o se-
cretário Edson Aparecido, a 
ideia é que tudo fique pronto 
no início da próxima semana.

e-SaúdeSP

A Plataforma de Saúde Pau-
lis tana, e-SaúdeSP, é uma cria-
ção da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) para facilitar 
o acesso e o registro das infor-
mações de saúde do cidadão 
paulistano. 

Concebida para integrar e 
disponibilizar todas as infor-
mações de saúde envolvidas 
no atendimento SUS do âm-
bito municipal de São Paulo, 
o app possibilita que o cida-
dão registre diariamente seus 
dados de saúde, permitindo o 
monitoramento de informa-
ções de importância, como 
aferições de pressão e glice-
mia capilar, registro de peso, 
alergias e medicações de uso 
contínuo.

Além disso, o app reúne 
grande quantidade de infor-
mações úteis da saúde, como 
orientações oficiais da SMS, ar-
mazenamento do histórico clí-
nico do paciente, e georrefe-
renciamento para localização 
de unidades de saúde.

Foto: Divulgação

Municipal da Saúde (SMS) 
disponibilizará informações para 

que organizadores e proprietários 
possam ter o controle dos dados

Programa Faça Fácil oferece oficinas de 
empreendedorismo às mulheres com deficiência

Durante os meses de setem-
bro, outubro e dezembro, as mu-
lheres com deficiência do Estado 
de São Paulo poderão partici-
par do Programa Faça Fácil”. 
A Ação prevista no Programa 
TODAS in-Rede da Secretaria 
de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, será realiza-
da em parceria com o Sebrae-
SP, dividida em três oficinas que 
terão como objetivo ensinar e 
orientar as mulheres com defi-
ciência a terem geração de ren-
da por meio de negócios on-line.

A primeira oficina será re-
alizada no dia 2 de setem-
bro, das 9 às 11 horas. Com o 
tema “Comece Certo nas Redes 
Sociais”, a palestra ensinará o 
passo a passo para o cadastra-
mento da empresa na plata-
forma do Facebook e também, 
compartilhará dicas importan-
tes de como administrar as re-
des sociais. As mulheres inte-
ressadas devem se cadastrar 
por meio do link: https://forms.
gle/nYw7yNtP6LSUXjpv7

Já a segunda oficina, que 
tem como tema “Venda Online 
Agora Mesmo”, será realizada 
no dia 3 de outubro, das 9 às 11 
horas, e ensinará as mulheres 

com deficiência a começarem 
a vender on-line por meio do 
marketplace do Facebook, além 
de destacar outros marketpla-
ces do mercado. As mulheres in-
teressadas devem se cadastrar 
por meio do link: https://forms.
gle/sBQTzoMEwnAk5j7H9

A terceira e última ofici-
na “Transforme Seguidores em 
Compradores”, será realizada 
no dia 2 de dezembro, das 9 às 
11 horas, é focada para quem 
já tem suas empresas cadastra-
das nas plataformas Facebook e 
Instagram e agora precisa tra-
zer mais seguidores por meio de 

anúncios e, também aprender a 
se relacionar com eles e conver-
ter vendas usando o WhatsApp 
Business. As mulheres interes-
sadas devem se cadastrar por 
meio do link: https://forms.
gle/4oHoo2pMfQWhbqd88

As palestras são oferecidas 
de forma gratuita e realizadas 
on-line, via YouTube, com in-
terpretação de Libras. A par-
ticipação em uma das oficinas 
não impede a participação nas 
outras duas oficinas e também, 
ao se inscrever em apenas uma, 
não é obrigatório participar das 
restantes.
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Iniciativa, totalmente gratuita, abordará temas como: o cadastramento de 
empresas no Facebook, o passo a passo para configurar o marketplace da 

plataforma e como transformar seguidores em compradores

Intervalo para a segunda dose da 
vacina contra a Covid-19 é reduzido

Com a conclusão da aplica-
ção de primeiras doses das va-
cinas contra a Covid-19 na po-
pulação adulta da cidade de São 
Paulo e o início da imunização 
de adolescentes, as doses rema-
nescentes estão sendo utiliza-
das para completar o esquema 
vacinal de quem tomou os imu-
nizantes Pfizer, AstraZeneca ou 
Coronavac.

Desde a última segunda-
feira (23), o intervalo para o 
uso das doses remanescentes, 
a chamada xepa, que anteci-
pa a aplicação da segunda dose, 
terá o prazo reduzido. Para se 
inscrever, é preciso ter toma-
do a primeira dose de Pfizer ou 
AstraZeneca há mais de 30 dias. 
No caso da Coronavac, o inter-
valo mínimo é de 15 dias.

Como se inscrever para 
as doses remanescentes

A aplicação de doses rema-
nescentes está sujeita à dispo-
nibilidade ao final do dia em 
cada Unidade Básica de Saúde 
(UBS). Cada unidade de saú-
de deverá organizar uma lis-
ta de espera com os usuários de 
sua área de abrangência, que 

atendam aos critérios de inter-
valo entre as doses, com telefo-
nes para convocação do público 
interessado.

Pode se inscrever quem 
mora, estuda ou trabalha na 
região da unidade. Vale lem-
brar que é necessário apresen-
tar comprovante de residência 
no município de São Paulo. As 
inscrições podem ser realiza-
das durante o horário de funcio-
namento das UBSs e a convo-
cação é realizada por ordem de 
inscrição.

Foto: Divulgação

Quem tomou Pfizer ou AstraZeneca 
há mais de 30 dias pode antecipar 

a 2ª dose; para Coronavac, o 
intervalo é de 15 dias


