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Editorial O que foi notícia na semana
O Estado de São Paulo chegou à menor mé-
dia diária de novas internações por Covid-19 
de toda a pandemia nesta semana, com 740 
hospitalizações por dia, indicando uma queda 
de 11,9% em relação à semana epidemiológi-
ca anterior. Esse número chegou a ser 4,5 ve-
zes maior no pico da segunda onda, chegando 
a 3.381 na média do início de março. Como re-
sultado da campanha de vacinação e da manu-
tenção de medidas preventivas mesmo com a 
retomada total das atividades econômicas, des-
de o último final de semana, os indicadores atu-
ais estão entre os menores números já vistos 
no decorrer de todo o monitoramento feito pelo 
Governo de São Paulo.

•
Na madrugada da última segunda-feira (30/08) 
criminosos fortemente armados atacaram três 
agências bancárias no Centro de Araçatuba (SP), 
e pelo menos três pessoas morreram, segundo 
a Polícia Civil, sendo dois moradores e um crimi-
noso. Dois suspeitos foram presos. A cidade que 
fica na região noroeste de SP, teve uma ação cri-
minosa, que durou duas horas, entre ataque as 
agências, tiroteio e fuga. 

•
Na última terça-feira (31) de agosto, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) di-
vulgou que a taxa de desemprego no Brasil fi-
cou em 14,1% no 2º trimestre de 2021, mas 
ainda atinge 14,4 milhões de brasileiros. O re-
sultado representa uma redução de 0,6 pontos 

percentuais em relação à taxa de desemprego 
do 1º trimestre (14,7%). Os dados fazem parte 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad). Em maio o levantamento refe-
rente ao trimestre encerrado, a taxa de desem-
prego ficou em 14,6%.

•
Na última quarta-feira (1°/9) o governador 
João Doria confirmou que cerca de 5 mil ido-
sos com 60 anos ou mais, residentes na cida-
de de Serrana, vão receber reforço da vacina 
do Instituto Butantan, a partir do próximo dia 
6. A aplicação em massa da terceira dose da 
Coronavac é necessária para garantir o acom-
panhamento do estu-
do de vacinação em 
massa conduzido 
pelo Butantan na ci-
dade. Chamado de 
Projeto S, o estudo clí-
nico de efetividade da 
Coronavac em Serrana 
teve início em feverei-
ro, com a vacinação 
em massa de toda a 
população adulta da 
cidade até abril. Com 
95% dos habitantes 
acima de 18 anos pro-
tegidos pelo imunizan-
te do Butantan, a pes-
quisa inédita mostrou 

queda significativa de 95% em mortes, 86% de 
internações e 80% em casos sintomáticos de 
Covid-19 na cidade da região de Ribeirão Preto.

•
Na quarta-feira (1º/9), o governador João Doria 
anunciou que o Estado de SP atingirá, nas próxi-
mas horas, a metade de toda a população adul-
ta vacinada contra a Covid-19. Mais de 17,5 
milhões de pessoas com mais de 18 anos já 
completaram o ciclo vacinal, tendo recebido as 
duas doses ou a vacina de dose única. A marca 
de 50% de adultos vacinados representa avan-
ço importante no enfrentamento da pandemia 
em todo Estado.
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A Estação Meteorológica do Mirante, localizada na Praça 
Vaz Muniz no Jardim São Paulo, é um verdadeiro patrimônio 
da cidade. Além de seu imprescindível serviço de medição das 
condições climáticas realizadas no local desde 1945 pelo Instituto 
Nacional de Meteorologia, o Mirante de Santana tem todo um 
valor histórico e cultural a ser preservado. Com uma vista ampla 
e bela da capital, esse ponto é um orgulho dos moradores da 
região e não por acaso, tornou-se um dos pontos também mais 
valorizados.

Com tantos atrativos, seu entorno vem atraindo o interesse 
do mercado imobiliário, fazendo surgir recentemente um projeto 
de um edifício de alto padrão com mais de 20 andares, numa 
rua paralela à Estação Meteorológica. Preocupados com a 
descaracterização do bairro e das próprias condições do Mirante 
de Santana de continuar prestando tão relevante serviço, 
moradores da região vêm se mobilizando para impedir esse tipo 
de empreendimento no local.

Inicialmente, um Abaixo-Assinado foi organizado para 
reivindicar o cumprimento da Lei Municipal. Embora a legislação 
seja de 1971, ela prevê a situação atual e impede construções 
que ultrapassem a altura do segundo pavimento do prédio onde 
funciona a Estação Meteorológica. Por iniciativa da Associação 
Amigos do Mirante do Jardim São Paulo, teremos mais uma 
importante ação em prol da preservação do local.

Trata-se da audiência pública on-line promovida pela Comissão 
de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara. Na 
ocasião, será abordado o tombamento da Estação Meteorológica 
do Mirante de Santana, medida que impede a exploração 
imobiliária do entorno, caso concretizada. Não se trata de um 
processo fácil ou rápido, porém, continuaremos acompanhando 
seus desdobramentos, apoiando as iniciativas que buscam a 
preservação desse importante ponto histórico da cidade de São 
Paulo.

Ainda nesta edição, trazemos as principais informações sobre 
o processo de imunização contra a Covid-19, que a partir desta 
segunda-feira (6), inicia a aplicação da terceira dose aos idosos. 
Entre as notícias locais, destacamos a ação em prol do Meio 
Ambiente que acontece na Praça Campo de Bagatelle, um dos 
mais importantes símbolos da Zona Norte.

Ressaltando mais uma importante demanda local, voltamos a 
abordar as reivindicações de comerciantes da Rua Leite de Moraes 
e arredores com relação à movimentação dos ônibus articulados 
e os impactos provocados aos estabelecimentos, assim como 
dificuldade de travessia dos pedestres. Na expectativa de que 
essa questão possa readequar, tanto transporte público, como 
atividades econômicas locais, seguimos acompanhando seus 
resultados junto aos órgãos públicos responsáveis.

Essas e outras notícias estão neste número de A Gazeta da 
Zona Norte. Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e até 
nossa próxima edição!

Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte
FARMÁCIAS DE PLANTÃO

•Água Fria - *Drogaria Sullafarma Ltda. - Av. Água Fria, 
1.114/ 1.118 - *Drogaria Jd. França Ltda. - R. José Al-
buquerque Medeiros, 194 - *Droga Tato Ltda. - Av. Dr. 
Meirelles Reis, 90 •Alto de Santana - *Farmácia e Dro-
garia Cantareira Ltda. - R. Arthur Guimarães, 278 •Alto V. 
Maria - *Corral Alves & Cia Ltda. - Av. Alberto Byington, 
1.996 •Casa Verde - *Drogaria Adma Ltda. - Av. Casa Ver-
de, 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 
- *Farmácia e Manipulação Principal Ltda. - Av. Itaberaba, 
445 - *Drogaria Santa Cruz Itaberaba Ltda. - Av. Itaberaba, 
2.029/2.033 - *Drogaria Castro Fornazari Ltda. - R. Pa-
rapuã, 710 - *Drogaria Fornazari Ltda. - R. Parapuã, 700 
•Jd. Brasil - *Drogaria Marbella Ltda. - Av. Jardim Japão, 
804 - *Drogaria Mendes Ltda. - Av. Mendes da Rocha, 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. Alber-
to Savoy, 27 •Limão - *Drogaria Bolsoni do Limão Ltda. 
- Av. Dep. Emílio Carlos, 1.239 - *Organização Farmac. 
Drogaverde Ltda. - Av. Mandaqui, 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. Francisco 
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 Paulo 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. Se-
zefredo Fagundes, 1.354 - *Drogaria Vizofarma Ltda. - Av. 
Cel. Sezefredo Fagundes, 2.133 - *Bio Derma Farmácia 
de Manipulação 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. Tucuruvi, 403 - *Drogadex Ltda. 
Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 276 •V. Brasilândia - *Dro-
garia 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. Gui-
lherme - *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. Geolân-
dia, 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 Sakamo-
to 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

Turma2ª

Fundação Pró-Sangue atenderá no feriado de 7 de setembro
O nível critico dos estoques 

nos bancos de sangue é uma das 
consequências do período de qua-
rentena. Diante disso, a Pró-
Sangue faz um apelo à população 
para que doe sangue. Uma opor-
tunidade de ajudar acontece neste 
feriado prolongado de 7 de setem-
bro. A Fundação Pró-Sangue aten-
derá durante esse período, com es-
cala reduzida de operação. Logo 
abaixo, segue o horário de funcio-
namento das unidades de coleta.

Faça o agendamento on-line 
pelo site (https://prosangue.hub 
globe.com/entrar). Além disso, 
para que não se perca a viagem 
no dia da doação, é bom dar uma 
conferida nos requisitos básicos 
exigidos aos candidatos (http://
www.prosangue.sp.gov.br/arti-
gos/requisitos_basicos_para_do-
acao.html) e verificar se há al-
gum impedimento para doar.

Funcionamento dos postos

6/9 (segunda-feira)
Posto Clínicas: das 8 às 17h
Posto Barueri: fechado

Posto Dante: das 8 às 13h
Posto Mandaqui: das 8 às 16h30
Posto Osasco: das 8 às 16h30
Posto Stella: das 8 às 16h

7/9 (terça-feira - feriado 7 de 
Setembro)
Posto Clínicas: das 8 às 17h

Posto Barueri: fechado
Posto Dante: fechado
Posto Mandaqui: fechado
Posto Osasco: fechado
Posto Stella: fechado

Os requisitos básicos para 
ser um doador de sangue são: 

•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 
de 18 anos, clique para ver do-
cumentos necessários e formu-
lário de autorização).
•Pesar no mínimo 50kg.
•Estar descansado (ter dormido 
pelo menos 6 horas nas últimas 
24 horas).
•Estar alimentado (evitar ali-
mentação gordurosa nas 4 ho-
ras que antecedem a doação).
•Apresentar documento origi-
nal com foto recente, que per-
mita a identificação do candi-
dato, emitido por órgão oficial 
(Carteira de Identidade ou có-
pia autenticada; Cartão de 
Identidade de Profissional Li-
beral; Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; Carteira 
Nacional de Habilitação, digi-
tal ou física; RNE - Registro 
Nacional de Estrangeiro; Título 
de Eleitor Digital, desde que te-
nha a foto; e Passaporte brasilei-
ro com filiação).

Foto: Divulgação/Governo do Estado da Bahia

Campanha para aumentar a doação de sangue é intensificada neste feriado

Operação Refrigerante foi 
realizada pelo Ipem-SP
O Ipem-SP (Instituto de 

Pe sos e Medidas do Estado 
de São Paulo), autarquia do 
Governo do Estado, vinculada 
à Secretaria da Justiça, e órgão 
delegado do Inmetro, que tem 
como objetivo defender o con-
sumidor, realizou na terça-feira, 
31 de agosto, operação denomi-
nada Refrigerante, com exames 
neste tipo de bebida no labora-
tório da capital.  

 Os fiscais verificaram cin-
co bebidas gaseificadas e fo-
ram todos aprovados. Acesse 
a planilha com os produtos ve-
rificados http://www.ipem.sp.
gov.br/images/07imprensa/ 
ipem_na_midia / IpemSPop 
R e f r i g e r a n t e 3 1 0 8 2 0 2 1 
resultado.pdf 

“O objetivo da operação foi 
intensificar a fiscalização de re-
frigerantes expostos a venda 
no comércio em geral dentro 

das normas exigidas pela le-
gislação metrológica”, expli-
ca o superintendente, Ricardo 
Gambaroni.

Segundo a diretora do Cen-
tro de Produtos Pré-Medidos 
do Ipem-SP, Ederli Pereira Car-
doso, “a fiscalização teve início 
com pré exames quantitativos 
e formais, que foram realizados 
no período de 20 a 25 de agos-
to no comércio local da capital 
com produtos oriundos de cole-
tas seletivas ou aleatórias. Em 
laboratório os fiscais verifica-
ram se estava correta a quanti-
dade, conforme descrito na em-
balagem, ou seja, a quantidade 
correta do líquido”. 

Em caso de autuação, as em-
presas têm dez dias para apre-
sentar defesa junto ao institu-
to. De acordo com a Lei Federal 
9.933/99, as multas podem che-
gar a R$ 1,5 milhão.

Virada Sustentável traz pontos de coleta
de lixo eletrônico para estações do Metrô

Na Virada Susten-
tável, 10 estações do 
Metrô terão coleto-
res de lixo eletrôni-
co, além de ações cul-
turais que remetem ao 
Meio Ambiente. A ini-
ciativa teve início na 
última quinta-feira (2) 
e acontece até o pró-
ximo dia 22. Durante 
esse período, estações 
estrategicamente sele-
cionadas contam com 
coletores de lixo ele-
trônico em Pontos de 
Entrega Voluntária. São 
elas: Jabaquara (Linha 
1- Azul), Paraíso (cone-
xão das linhas 1- Azul 
e 2- Verde), Sé (cone-
xão das linhas 1- Azul e 
3- Vermelha), Tucuruvi 
(Linha 1- Azul), Pal-
meiras-Barra Funda 
(Li nha 3- Vermelha/in-
tegração com a CPTM), 
República (Linha 3- 
Ver melha/conexão com 
a Linha 4- Amarela), 

Ta tuapé (Linha 3- Vermelha/in-
tegração com a CPTM), Clínicas 
(Linha 2- Verde), Vila Prudente 
(Linha 2-Verde/conexão com a 
Linha 15- Prata) e São Mateus 
(Linha 15-Prata).

Os passageiros poderão des-
cartar adequadamente produ-
tos de pequeno e médio porte, 
como: computadores, celula-
res, cabos, carregadores, pilhas 
alcalinas, secadores de cabe-
lo, console de videogame, entre 
outros que prejudicam o Meio 
Ambiente e causam contamina-
ção do solo e da água se descar-
tados de forma inadequada.

A iniciativa é uma parceria 
do Metrô com a Green Eletron - 
entidade gestora de logística re-
versa de produtos eletroeletrôni-
cos e pilhas - e com a Coopermiti 
- cooperativa de triagem de resí-
duos eletroeletrônicos. 

Arte no Metrô e na 
Virada Sustentável

O Programa Linha da Cul-
tura do Metrô também está 

reforçando a Virada Sustentável 
com várias atrações. Durante 
o mês de setembro, a Estação 
Tatuapé terá exposição de de-
senhos em forma de cartoons, 
produzidos pelo artista Andy 
Singer questionando o papel do 
carro na sociedade moderna. 

Outra ação nas dependên-
cias do Metrô são as mensagens 
estampadas em 27 escadas fixas 
em estações das linhas: 1-Azul, 
2-Verde, 3-Vermelha e 15- Prata. 
Transformadas em espaços cul-
turais, as escadas vão contar com 
mensagens positivas e de reflexão 
voltadas para a superação das di-
ficuldades impostas pela pande-
mia, conscientes da questão da 
sustentabilidade.  Essa iniciativa 
se estende até o dia 28/11.

Nas estações: Paraíso, Luz, 
Sacomã e Brás, no período de 6 
a 28/9, os passageiros poderão 
descobrir como caixinhas tipo 
“longa vida” usadas, podem ga-
nhar utilidade depois de pas-
sarem por coleta seletiva, atra-
vés da exposição “Embalagem 
Parade”.

Foto: Metrô

Pontos de coleta de lixo eletrônico estão 
disponíveis em 10 estações do Metrô até dia 22


