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Editorial O que foi notícia na semana
Na quinta-feira (9), a cidade de São Paulo ini-
ciou a aplicação da dose de reforço da vaci-
na contra Covid-19 para pessoas com mais 
de 90 anos. Para receber a dose adicional 
(DA), que pode ser feita com o imunizante 
contra o coronavírus que estiver disponível na 
unidade de Saúde, o idoso deve ter comple-
tado o esquema vacinal há pelo menos seis 
meses. Vale ressaltar que os idosos devem 
comparecer aos postos com o comprovan-
te de vacinação, documento de identificação 

e comprovante de residência no município de 
São Paulo. Pacientes acamados podem rece-
ber a vacina em casa pela equipe da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) de referência.

•
Na última quarta-feira um grupo de 100 ca-
minhoneiros bloquearam a Esplanada dos 
Ministérios, em Brasília, e tentou chegar a lo-
cais de acesso ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) e ao Congresso. Essa manifestação foi 
causada por um grupo que apoia o governo, 

após o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
criticar o supremo Tribunal 
Federal (STF) e voltar a de-
fender o voto impresso. Os 
caminhoneiros iniciaram 
uma greve em vários pon-
tos de estradas, em pelo 
menos 15 Estados, prin-
cipalmente no sul, Santa 
Catarina e Rio Grande do 
Sul. A greve continuou 
na quinta-feira (9) e, até 
o fechamento dessa edi-
ção a movimentação era 
a mesma. 

•
Na última quinta-feira (9), o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) divul-
gou dados sobre a inflação calculada pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), que é considerada a inflação 
oficial do país, e ficou em 0,87% em agos-
to. Esta taxa é a maior para o mês de agosto 
desde os anos 2000, embora esteja abaixo 
dos 0,96% registrado em julho. O aumento 
da gasolina tem sua parcela nessa alta.

•
Na última quarta-feira (8), dois jornalistas 
afegãos, o fotógrafo Nematullah Naqd e o 
repórter Taqi Daryabi, que trabalham para o 
periódico Etilaat Roz, foram espancados por 
agentes do Talibã, após cobrirem um protes-
to na capital Cabul. Eles foram retidos duran-
te uma manifestação e levados a uma dele-
gacia local, onde ficaram detidos por horas 
e relataram que foram agredidos com cas-
setetes, cabos elétricos e açoites e também 
foram acusados de organizar o ato. Os jor-
nalistas foram abordados enquanto docu-
mentavam um pequeno protesto de mulhe-
res, que exigiam o direito ao trabalho e à 
Educação.
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Neste domingo (12), comemoramos o 109º aniversário de 
Vila Guilherme e, na próxima terça-feira (14), os 151 anos do 
bairro Jaçanã. Ambos são muito importantes para a Zona Norte, 
pois cada um tem sua história, seu desenvolvimento e suas 
instituições e serviços. Na região de Vila Guilherme, destacamos 
dois importantíssimos locais históricos que, hoje, são inseridos na 
comunidade com serviços essenciais.

Entre eles está o Parque Vila Guilherme Trote, aberto ao 
público em 2006 no aniversário do bairro, esse é um dos maiores 
parques da cidade. No seu aspecto histórico, sediou até a década 
de 2002 a Sociedade Paulista de Trote, que na década de 40 e 
50, viveu seu apogeu com as corridas de Trote e grandes eventos 
que atraíam a elite paulistana para a região. Em sua área, estão 
algumas edificações dessa época, ainda não recuperadas. 

Tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do 
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São 
Paulo (Compresp) em 2013, o parque é constantemente alvo de 
reclamações, quanto a sua manutenção e zeladoria. Além disso, há 
uma demanda por melhorias como a possibilidade de intensificar 
a arborização, uma vez que tem grandes áreas descampadas que 
poderiam receber mais vegetação.

Ainda assim, o parque traz muitos benefícios e valorização 
para a região de Vila Guilherme, por isso, toda a preocupação 
local é preservar para melhorar. Outro local histórico transformado 
em equipamento público a serviço da comunidade é a Casa de 
Cultura Vila Guilherme. Inaugurada em 2016, está sediada no 
antigo “Casarão da Vila Guilherme” onde funcionou o primeiro 
Grupo Escolar do bairro. Na década de 1990, abrigou também a 
sede da então Administração Regional Vila Maria/Vila Guilherme. 

Depois de um longo período desocupada, a edificação 
chegou a um grave estado de deterioração, que quase impediu 
a sua recuperação. Porém, a população local sempre reivindicou 
a melhoria desse importante marco histórico, objetivo hoje 
concretizado.

A história também se faz presente em vários locais no 
Jaçanã. Desde o Hospital São Luis Gonzaga, inaugurado em 4 
de setembro de 1904 como Leprosário Guapira, popularmente 
chamado de “Hospital dos Morféticos”, até o Hospital Geriátrico 
de Convalescentes Dom Pedro II, sediado em prédio projetado por 
Ramos de Azevedo e inaugurado em 1911.

Porém, o mais belo registro histórico do Jaçanã está no 
“Trenzinho da Cantareira”, cantado em versos de Adoniram 
Barbosa. Os problemas de cada região existem e se repetem a 
cada ano. Desde os pontos de acúmulo de lixo e entulho, vias sem 
manutenção, deficiências nos serviços públicos e o drama dos 
alagamentos nas épocas de chuvas intensas. Essas reivindicações 
justas, devem ser alcançadas a cada dia. Mas também é necessário 
preservar e valorizar a história de cada região, intensificando a 
sensação de pertencimento e buscando melhorias.

Nesta edição, acompanhe ainda as principais informações 
sobre a vacinação contra a Covid-19, demandas regionais e dicas 
sobre programação dos equipamentos culturais da Zona Norte. 
Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e até nossa 
próxima edição!
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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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Adolescentes e jovens da 
Fundação CASA na Mooca são 

vacinadas contra Covid-19
Cerca de 78 adolescentes 

que cumprem medida socioedu-
cativa de internação a Fundação 
CASA Chiquinha Gonzaga, no 
bairro da Mooca, no municí-
pio de São Paulo, foram vacina-
das contra a Covid-19 na última 
quarta-feira (8), às 10 horas. 
Meninas na faixa etária de 12 a 
20 anos,  receberam o imunizan-
te a partir de aplicações feitas 
pela equipe da Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Bertioga, da 
prefeitura de São Paulo. 

A imunização de 1.359 jo-
vens internados em 27 centros 
socioeducativos da Fundação 
CASA na capital começou no 
dia 24 de agosto, no Complexo 
do Brás. Na ocasião, o secre-
tário da Justiça e Cidadania e 
presidente da Fundação CASA, 
Fernando José da Costa acom-
panhou a vacinação.  

A Fundação CASA segue o 
calendário local de imunização 
(plano municipal), respeitando a 
ordem estabelecida pelos planos 
estadual e nacional de imuniza-
ção contra o novo coronavírus, 
inclusive naquilo que se destina 
a pessoas privadas de liberdade. 

Em agosto, todas as ado-
lescentes da Fundação CASA 
Chiquinha Gonzaga foram vaci-
nadas contra a gripe H1N1, in-
clusive aquelas na faixa etária 
acima de 18 anos. Como é neces-
sário haver 14 dias de diferen-
ça entre as aplicações dos imu-
nizantes, todas jovens agora são 
vacinadas contra a Covid-19. 

As vacinações, em geral, 
ocorrem em parcerias com as 
prefeituras locais, que disponibi-
lizam os imunizantes e profissio-
nais para a aplicação nos adoles-
centes em privação de liberdade.

ONG Cabelegria promove ação na Zona Norte
Reforçando mais uma vez seu 

compromisso com ações sociais, o 
Santana Parque recebe novamen-
te, domingo 12 de setembro, das 
12 às 20 horas, a ONG Cabelegria. 
O projeto tem o objetivo de trans-
formar doações de cabelos em pe-
rucas e distribuí-las a pessoas sub-
metidas a tratamentos de câncer 
ou com outras doenças que resul-
tam em queda de cabelo.

O Banco de Peruca Móvel es-
taciona na entrada principal do 
shopping das 12 às 20 horas e re-
aliza cortes gratuitos, recebe do-
ações de cabelos e faz a distribui-
ção de perucas. São aceitos todos 
os tipos de cabelo com no mínimo 
15cm, podendo ser natural, com 
química ou tintura. 

“A parceria com o Cabele gria 

é uma iniciativa muito importan-
te para nós, pois conseguimos 
ver o sorriso, tanto no rosto das 

pessoas que vêm realizar as doa-
ções, quanto das que recebem as 
perucas. É um sentimento mais 

do que gratificante”, afirma 
Marcus Borja, superintendente 
do Santana Parque Shopping. 

Durante a ação, todas as 
medidas de segurança contra a 
Covid-19 são seguidas, como: o 
uso obrigatório de máscara, dis-
ponibilidade de álcool em gel e 
distanciamento social. Local: 
En trada principal do shopping.

O Santana Parque Shop ping 
está localizado na Rua Con se-
lheiro Moreira de Barros, 2.780 
- Santana. Mais informações 
pelo site: www.santanaparque 
shopping.com.br ou pelo telefo-
ne: (11) 2238-3002 ou WhatsApp: 
(11) 96588-3226. - Redes sociais 
- Instagram: @santanaparque 
shoppping - Face book: www. 
facebook.com/Santanaparque 
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Ação converte doações de cabelos em perucas

Consumo de frutas ajuda 
no fortalecimento do 
sistema imunológico

Ricas em vitaminas, frutas 
são fundamentais para uma ali-
mentação saudável e o fortaleci-
mento do sistema imunológico. 
Saborosas, elas são ótimas op-
ções para complementar as refei-
ções e substituir doces ou gulo-
seimas que, em geral, são pobres 
em nutrientes. 

Como possuem grande quan-
tidade de fibras e água em sua 
composição, também são aliadas 
no consumo diário de água mine-
ral, ajudando a manter o sistema 
digestivo funcionando bem, além 
de auxiliar na manutenção da hi-
dratação da pele.

Frutas de setembro

Alimentos da safra são mais 

saudáveis e mais baratos, pois 
precisam de menos aditivos e 
crescem em maior quantidade. 
Assim como demais alimentos, é 
importante manter a higiene e o 
cuidado no preparo e no armaze-
namento dos produtos. As melho-
res frutas para comer em setem-
bro considerando a safra são:

•Abacate
•Banana-nanica
•Caju
•Jabuticaba
•Laranja-lima
•Laranja-pera
•Maçã
•Mexerica
•Nêspera
•Tamarindo
•Tangerina
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Maçã é uma das melhores frutas para consumir em setembro

Câncer de Mama atinge mais 
de 1 milhão de pacientes 

a cada ano no mundo
A cada ano o mundo regis-

tra cerca de 1.050.000 casos de 
Câncer de Mama, segundo da-
dos da OMS. Embora suas cau-
sas sejam conhecidas pela ci-
ência, esse ainda é o tipo de 
câncer que mais incide sobre a 
população feminina, sendo res-
ponsável pela maior parte das 
mortes de mulheres devido ao 
câncer.

Entre os principais fatores de 
risco estão: idade acima dos 35 
anos (intensificando-se a partir 
dos 55 anos), predisposição ge-
nética, alta densidade mamária, 
menarca precoce ou menopau-
sa tardia, que aumenta a partir 
dos 35 anos em alguns grupos. 
As mulheres que têm entre 50 e 
70 anos são as mais propensas, 
por isso as políticas de rastrea-
mento, baseadas nas recomen-
dações da Organização Mundial 
de Saúde, são prioritariamente 
focadas nessa faixa etária.

Outros fatores de risco para 
a doença são considerados evi-
táveis como: nuliparidade, ex-
posição à radiação ionizante, 
primeira gestação depois dos 30 
anos, uso de terapia de reposi-
ção hormonal, não amamentar, 
consumo de álcool, fumo, abuso 
de gordura animal e obesidade.

No Brasil, o Câncer de Mama 
é a primeira causa de morte por 
neoplasia nas mulheres segun-
do o INCA - Instituto Nacional 
do Câncer. Ainda de acordo com 
o órgão, no Brasil o aumento dos 
casos nas últimas décadas vem 

acompanhado do aumento do ín-
dice de mortalidade por Câncer 
de Mama. Para reverter esse 
quadro, é necessário aumen-
tar a presença de equipamentos 
no sistema de público de Saúde, 
como os mamógrafos, para a rea-
lização do mais importante exa-
me preventivo para o Câncer de 
Mama.

De acordo com a Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo, 
onde o Programa Mulheres de 
Peito procura ampliar o acesso 
aos exames preventivos, há uma 
grande dificuldade em atrair 
mais mulheres para as unida-
des de Saúde. Entre os motivos 
que justificam essa dificuldade 
estão: falta de tempo, constran-
gimento e dor na realização do 
exame.

O Programa Mulheres de 
Peito tem como objetivo a cons-
cientização destas mulheres so-
bre a importância da realização 
do exame, assim como a facilida-
de do acesso ao mesmo, através 
da dispensa do pedido médico, 
facilidade de agendamento e ga-
rantia do tratamento logo após a 
confirmação do diagnóstico. Esse 
serviço está disponível gratuita-
mente para as mulheres de 50 a 
69 anos. Basta entrar em conta-
to com a CROSS através do nº 
08007790000 para agendar o exa-
me de mamografia sem a necessi-
dade de pedido médico. O exame 
deve ser realizado, preferencial-
mente, no mesmo mês de aniver-
sário da mulher.


