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Editorial O que foi notícia na semana
Na última quarta-feira (20), a Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) informou que as 50 
mil doses do imunizante Coronavac, recebidas 
pela capital serão utilizadas apenas para a apli-
cação de segundas doses. De acordo com o se-
cretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, o 
mais importante neste momento é garantir que 
todos aqueles que receberam a Coronavac na 
primeira dose possam concluir seu esquema va-
cinal. A disponibilidade de segundas doses das 
vacinas antiCovid pode ser verificada por meio da 
plataforma De Olho na Fila: https://deolhonafila. 
prefeitura.sp.gov.br/. Até esta quarta-feira (20), 
foram aplicadas 19.470.656 doses de vacinas 
antiCovid, sendo 10.466.580 primeiras doses, 
8.052.343 segundas doses, 327.028 doses 
únicas e 624.705 doses adicionais.

•
Na última quarta-feira (20), o governador João 
Doria entregou as 12 primeiras viaturas Auto 
Bomba de Salvamento (ABS) de um total de 
32 para renovar a frota do Corpo de Bombeiros 
em todo o Estado. Outras 20 unidades deve-
rão ser entregues até o fim do ano. Os novos 
veículos foram adquiridos com investimento de 
R$ 23 milhões e fazem parte da reposição gra-
dual das viaturas da corporação. Os veículos têm 
motorização de 280 cavalos, câmbio automati-
zado, cabine duplicada para melhor acomoda-
ção do efetivo e um reservatório com capaci-
dade de 4.000 litros de água. Além disto, os 
caminhões contam com bomba de água de va-
zão 750 GPM, sistemas eletrônicos de espuma, 

guincho (mangotinho) e todo comando da unida-
de é automatizado. As unidades têm a certifica-
ção NBR 14.096.  

•
Na última quarta-feira (20), o governador João 
Doria anunciou a contratação de 1.070 profis-
sionais de saúde para reforçar as equipes de 
hospitais e serviços da administração direta da 
Secretaria de Estado da Saúde. Para reforçar as 
equipes da rede da pasta, o Estado aplicará R$ 
4,6 milhões mensalmente para contratação de 
200 oficiais de saúde, 250 técnicos de enferma-
gem, 220 agentes técnicos de assistência à saú-
de, 250 enfermeiros e 150 médicos. A previsão 
é que as contratações ocorram até o mês de de-
zembro e os profissionais serão alocados em ser-
viços com maior demanda e necessidade de re-
forço do corpo clínico, em definição pela pasta.

•
Em setembro foi aprovada pela Câmara 
dos Deputados uma lei que proíbe a 
eliminação de cães e gatos por órgãos 
de controle de zoonoses, canis públi-
cos e outros estabelecimentos oficiais. 
A lei não se aplica apenas em ca-
sos de eutanásia motivada por doen-
ças graves ou enfermidades contagio-
sas incuráveis. Na última quarta-feira 
(20), o presidente Jair Bolsonaro san-
cionou a lei, publicada na edição des-
ta quinta-feira (21) do “Diário Oficial 
da União”.

•

Na última semana o Governo Federal anunciou 
a criação do Auxílio Brasil, programa que inte-
gra em um só lugar as várias políticas públicas 
de assistência social, saúde, educação, em-
prego e renda. O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, e o ministro da Cidadania, João 
Roma, entregaram na última quarta-feira (20), 
ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 
1.061 com as diretrizes do novo programa vol-
tado às famílias em condição de vulnerabilidade. 
O auxílio Brasil, programa social que substituirá o 
Bolsa Família, começará a ser pago em novem-
bro de 2021 e terá reajuste linear de 20%, de 
acordo com o ministro da Cidadania, João Roma, 
em pronunciamento feito na quarta-feira (20). A 
determinação do Presidente Jair Bolsonaro é que 
as famílias em situação de pobreza e extrema po-
breza não recebam menos de R$ 400.
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A manutenção dos equipamentos públicos está sempre no foco 
das demandas da população. Esse é o caso da EMEI Aviador Edu 
Chaves, que diferente das outras escolas, não voltou a receber 
os alunos no retorno das aulas presenciais. De acordo com 
moradores do bairro, a EMEI foi invadida há cerca de 10 meses 
e teve vários itens de sua estrutura roubados. Desde bebedouros, 
torneiras, vasos sanitários, equipamentos da cozinha entre outros 
materiais que impedem o retorno das aulas presenciais.

Em nota sobre essa questão, a Secretaria Municipal da 
Educação informou que os alunos da referida EMEI foram 
encaminhados temporariamente para uma EMEF, ou seja, uma 
unidade dedicada ao Ensino Fundamental em que, no geral, 
não tem as mesmas condições para as atividades da Educação 
Infantil. E acrescenta que uma licitação para as obras necessárias, 
está em andamento.

Nesse caso, é importante destacar que essa situação já 
foi levada ao Ministério Público, através de uma denúncia 
acompanhada de um Abaixo-Assinado dos moradores do Parque 
Edu Chaves. No texto da denúncia, além da necessidade de 
recuperação do prédio, há o destaque para que o serviço de 
segurança seja retomado, razão pela qual aconteceu a invasão 
e todos os danos relatados. Priorizar a segurança de todos os 
equipamentos públicos é uma premissa para que a população não 
seja prejudicada, a exemplo da EMEI Aviador Edu Chaves.

Ainda nesta edição, destacamos os 118 anos do Tucuruvi, 
bairro que se tornou um dos mais importantes da Zona Norte, 
tanto por sua localização, quanto pelos serviços e equipamentos 
públicos reunidos em seu território. Importante ponto de ligação 
entre São Paulo e Guarulhos, Tucuruvi passou por uma intensa 
transformação a partir de 1998, com a inauguração de sua 
estação do Metrô.

Desde então, a valorização imobiliária e a chegada de grandes 
empreendimentos comerciais adensou ainda mais o bairro, 
que conta com uma estrutura viária antiga, ruas estreitas que 
precisam de constante manutenção. Para comemorar seus 118 
anos, a Subprefeitura Santana/Tucuruvi realiza nesta segunda-
feira (25), uma solenidade no Teatro Alfredo Mesquita, na qual 
estão previstas homenagens a pessoas, instituições e empresas 
que prestam relevantes serviços a toda região.

Ainda nesta edição, destacamos o aniversário do bairro Lauzane 
Paulista, outra região que apresentou um intenso desenvolvimento 
nas últimas décadas, motivado principalmente por sua localização 
e pelo esgotamento do potencial construtivo de seus bairros 
vizinhos. Atualmente, Lauzane Paulista também conta com toda 
a estrutura de comércio e serviços, sendo um dos bairros mais 
procurados da Zona Norte.

Outro destaque regional é a preparação para a chegada do 
centenário de construção da Igreja de São Sebastião, em Vila 
Guilherme. Reconhecida como o primeiro equipamento construído 
no local para possibilitar a ocupação, a igreja é parte da rica 
história de Vila Guilherme. 

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

Entenda as regras para o retorno das aulas presenciais 
nas escolas de Educação Básica do Estado de São Paulo

Desde a última segunda-fei-
ra (18), o retorno presencial-
mente às salas de aula dos 
estudantes é obrigatório. A imu-
nização de 97% dos profissionais 
da Educação garante maior se-
gurança para a retomada por 
completo das aulas.

A Educação do Estado de São 
Paulo dá mais um passo para a 
retomada da normalidade. As 
aulas presenciais, que já retor-
naram depois das férias em agos-
to, agora passam a ser obrigató-
rias para os estudantes da rede 
estadual, particular e municipais 
(que não possuem conselhos pró-
prios). O momento foi escolhi-
do pela Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo (Seduc-
SP) após avaliação e acompa-
nhamento do período em que 
não houve obrigatoriedade da 
presença de alunos e com auto-
rização do Comitê Científico do 
Governo de São Paulo.

Nas próximas duas sema-
nas, as escolas poderão receber 
100% de seus estudantes, des-
de que seja respeitado o distan-
ciamento de 1 metro entre os 
estudantes. Caso as unidades 
não possuam a capacidade para 

atender este requisito, deverão 
organizar o sistema de reveza-
mento, de acordo com o planeja-
mento de cada unidade escolar.  

Entretanto a partir de 3 de 
novembro, não haverá mais a ne-
cessidade deste protocolo de dis-
tanciamento e, com isso, o retor-
no obrigatório será diário para 
todos os alunos. Essas medi-
das valem para as redes estadu-
al, privada e municipais que não 

possuem conselhos de Educação 
próprios. Os demais municípios 
têm autonomia de seguir ou não 
a orientação da Seduc-SP, des-
de que apresentem justificativas 
pautadas nos dados epidemio-
lógicos que impeçam o retorno 
presencial. Já, as escolas parti-
culares terão até duas semanas 
para se organizarem para esse 
retorno obrigatório, de acordo 
com Deliberação do Conselho 

Estadual de Edu cação.
O uso de máscaras continua 

obrigatório, conforme Decreto, 
e também a higienização das 
mãos com álcool em gel. Ainda, 
são exceção à obrigatoriedade: 

•Jovens pertencentes ao grupo 
de risco, com mais de 12 anos, 
que não tenham completado seu 
ciclo vacinal contra Covid-19; 
•Jovens gestantes e puérperas; 
•Crianças menores de 12 anos 
pertencentes ao grupo de ris-
co para Covid-19, para as quais 
não há vacina contra Covid-19 
aprovada no País;
•Estudantes com condição de 
saúde de maior fragilidade à 
Covid-19, mesmo com o ciclo 
vacinal completo, comprovada 
com prescrição médica para per-
manecer em atividades remotas. 

A imunização de 97% dos 
profissionais da Educação, com 
esquema vacinal completo, ga-
rante maior segurança para a 
retomada por completo das au-
las. Além disso, 90% dos adoles-
centes de 12 a 17 anos já toma-
ram a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19. 
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Retorno as aulas é obrigatório

Vacinação gratuita contra a raiva animal conta 
com 14 postos fixos, dois desses na Zona Norte
A vacina contra raiva deve 

ser aplicada em cães e gatos a 
partir dos três meses, sendo a 
única forma de evitar a doen-
ça. Como uma zoonose, a raiva 
infecta, tanto animais domés-
ticos, quanto selvagens e pode 
ser transmitida para as pessoas 
pelo contato com a saliva infec-
tada, quando ocorre uma mordi-
da ou arranhão.

Durante todo o ano, a va-
cina contra a raiva é oferecida 
gratuitamente em 14 postos fi-
xos nas Unidades de Vigilância 
em Saúde (Uvis) da cidade. 
Dois deles estão na Zona Norte. 
Importante ressaltar que, para 
receber a vacina, cães bravos ou 
mordedores devem utilizar foci-
nheira apropriada. Já os gatos 
devem ser levados em caixas de 
transporte. Após receber a va-
cina, o animal pode beber água 
e se alimentar normalmente. 
Animais que estejam com diar-
reia, em tratamento ou recu-
perando-se de cirurgia devem 
aguardar a plena recuperação.

Confira os endereços e ho-
rários de atendimento dos pos-
tos fixos:

•Divisão de Vigilância de Zoo
noses - Rua Santa Eulália, 86, 
de segunda a sexta-feira, das 9 
às 17h; sábados, das 9 às 15h.
•Uvis Butantã  Avenida Ca
xingui, 656/658, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 15h.

•Uvis Cidade Ademar  Rua 
Maria Cuofono Salzano, 185, de 
segunda a sexta, das 8 às 15h.
•Uvis Ermelino Matarazzo 
- Rua Aurivercine Duarte de 
Oliveira, 50, de segunda a sex-
ta, das 8 às 17h.
•Uvis Freguesia do Ó  Rua 
Chico de Paula, 238, de segun-
da a sexta, das 9 às 15h.
•Uvis Guaianases  Rua Prof. 
Francisco Pinheiro, 179, de se-
gunda a sexta, das 9 às 15h;
•Uvis Itaim Paulista  Rua 
Ererê, 260, de segunda a sexta, 
das 9 às 16h.
•Uvis Jabaquara  Rua Genaro 
de Carvalho, 101, segunda a 
sexta, das 8 às 15h.

•Uvis Jaçanã  Rua Maria Amá
lia Lopes de Azevedo, 3.676, de 
segunda a sexta, das 9 às 11h e 
das 14 às 16h.
•Uvis Lapa  Rua Sumidouro, 
nº 712, de segunda a sexta-fei-
ra, das 9 às 16h.
•Uvis Parelheiros  Rua Cristina 
Schunck Klein, nº 23, de segun-
da a sexta, das 9 às 15h.
•Uvis São Mateus  Rua Mauro 
Bonafé Pauletti, nº 199, de se-
gunda a sexta, das 9 às 17h.
•Uvis São Miguel  Rua José 
Pereira Cardoso, nº 193, de se-
gunda a sexta, das 9 às 15h.
•Uvis Vila Prudente  Rua Et
tore Ximenes, s/nº, de segunda 
a sexta, das 9 às 16h.
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Cães e gatos precisam ser imunizados anualmente contra a raiva

Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
•Casa Verde - *Drogaria Drogamavel Ltda. - R. 
Dr. César Castiglione Jr., 205 - *Droga Reims 
Ltda. - R. Reims, 448/450 - *Paulo Cesar Ferreira 
& Cia. Ltda. - Av. Casa Verde, 1.731 •Casa Verde 
Alta - *Droga Sérgio Ltda. - R. Joaquim Afonso 
de Souza, 871 •Freguesia do Ó - *Drogasil S/A. 
- Av. Santa Marina, 2.569 - *Drogaria Rizato Ltda. 
- Av. Itaberaba, 953 - *J.K.I. Drogaria Ltda. - R. 
Dr. Márcio Munhoz, 135 •Imirim - *Y. Silahigue 
& Cia. Ltda. - Av. Imirim, 2.086 - *Alcino Alves 
Villela & Cia. Ltda. - Av. Imirim, 1.243 - *Drogaria 
Novo Renascer Ltda. - Av. Imirim, 2.737 - *Paulo 
Zaidan & Cia. Ltda. - R. Padre João Gualberto, 648 
•Itaberaba - *Drogaria Central Itaberaba Ltda. - 
R. Parapuã, 204 •Jaçanã - *Droga Orto Ltda. - 
Av. Luís Stamatis, 574 - *Drogaria Bruneto Ltda. 
- Av. Luís Stamatis, 1.261 - *Droga Benjamin Ltda. 
- Av. Luís Stamatis, 781 - *Coml. Farmacêutica 
Florestal Ltda. - Av. Guapira, 1.074 •Jd. Brasil - 
*Drogaria e Perfumaria Unix Ltda. - Av. Tenente 
Sotomano, 1.405 - *Drogaria e Perf. Avenida Ltda. 
- Av. Mendes da Rocha, 245 - *Farmácia Santa 
Cecília Ltda. - Av. Roland Garros, 774 •Jd. Peri 
- *Tatiana Braga dos Santos - R. Morro do Valon-
go, 60 •Jd. São Paulo - *Drogaria Mirassol Ltda. 
- Av. Leôncio de Magalhães, 1.090 - *Drogaria 
São Paulo S/A. - Av. Luís Dumont Villares, 1.080 
•Jd. Tremembé - *Drogaria São Carlos do Tre-
membé Ltda. - Av. Coronel Sezefredo Fagundes, 
1.874 *Farmácia Moraes Ltda. - Av. Maria Amália 
Lopes Azevedo, 85 - *Drogaria e Perf. de Tutti 
Ltda. - Av. Maria Amália L. Azevedo, 2.963 •Lau-
zane Paulista - *Drogaria Ervas Medic. Alemanha 
Ltda. - R. Cons. M. de Barros, 3.828 - *Drogaria 
Ultramarino Ltda. - Av. Ultramarino, 318 - Lj. 02 - 
*Droga Viviani Ltda. - R. Frauenfeld, 31 •Limão 
- *Drogaria Enymar Ltda. - R. Prof. Dário Ribeiro, 
58 - *Drogaria Novo Pacaembu Ltda. - Av. Dep. 
Emílio Carlos, 142 •Mandaqui - *Drogaria Guacá 
Ltda. - Av. do Guacá, 426 - *Droga Vema Ltda. - R. 
Voluntários da Pátria, 3.634-A *Drogaria e Perf. Di 
Pasquale Ltda. - R. Salvador Tolezano, 811 •Pq. 
Edu Chaves - *Organização Farm. Manoel Lázaro 
Ltda. - Av. Edu Chaves, 830 •Pq. Novo Mundo - 
*Drogaria Berti Ltda. - Al. Seg. Sarg. Geraldo Bert, 
195 - *Drogaria Dutra Ltda. - Al. Primeiro Sarg. B. 

N. Costa, 343 •Pq. Peruche - *Drogaria Ulifarma 
Ltda. - R. Santa Eudoxia, 402 - *Vanda Ferreira - R. 
Anísio Moreira, 596 •Santana - *Raia & Cia. Ltda. 
- R. Voluntários da Pátria, 1.818/1.820 - *Drogaria 
Freitas & Freitas Ltda. - EPP - R. Conselheiro M. 
de Barros, 207 - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. 
Brás Leme, 2.034 - *Farmácia Integração Ltda. 
- R. Dr. Gabriel Piza, 213 - *Drogaria Sintefarma 
Ltda. - R. Francisca Júlia, 452 - *Drogaria Lua 
Nova Ltda. - R. Cons. Moreira de Barros, 1.386 
•Tremembé - *Drogasil S/A. - Av. Maria Amália L. 
Azevedo, 1.027/33 •Tucuruvi - *Comercial Prado 
de Medicamentos Ltda. - Av. Mazzei, 292 *Dro-
garia São Carlos da Guapira Ltda. - Av. Guapira, 
2.284 •V. Bancária - *Drogaria Bancária Ltda. - 
Av. Itaberaba, 2.632 •V. Brasilândia - *Drogaria 
Ignez Ltda. - EPP - R. Benedito Egidio Barbosa, 
55 - *Farmácia Nova Esperança Ltda. - Estrada do 
Sabão, 1.538 •V. Ede - *Jair Cabrera Drogaria - 
Av. Júlio Buono, 1.545 •V. Guilherme - *Marilene 
da S. P. Fabretti - Av. Guilherme, 1.725 - *Drog. 
Sto. Antonio V. Guilherme Ltda. - R. Chico Pon-
tes, 515 - *Farmácia Sagrada Saúde Ltda. - EPP 
- Av. Conceição 1.252 •V. Gustavo - *Drog. Sto 
Antônio V. Gustavo Ltda. - Av. Júlio Buono, 1.091 
- *Drogaria Suguyama Ltda. - Av. Júlio Buono, 
2.729 •V. Maria - *Crispim & Cia. Ltda. - R. do 
Imperador, 2.003 - *Drogaria Coleção Ltda. - Av. 
Guilher me Cotching, 1.994 - *Drogaria Parafarma 
Ltda. - Av. Guilherme Cotching, 1.228 - *Drogaria 
Farma Center Ltda. - R. Mere Amedea, 896 - *Dro-
garia N. Sra. Fátima V. Maria Ltda. - Av. Alberto 
Byington, 2.536 - *Farmácia Droga Vista Alegre 
Ltda. - Av. Dr. Benedito E. Santos, 1.442 •V. Me-
deiros - *Drogaria Yukifarma Ltda. - Av. Cruzeiro 
do Sul, 1.709 - ljs. 25/26 - *Luiz Paulo Baptista & 
Cia. Ltda. - Av. Nossa Senhora do Loreto, 502 •V. 
Munhoz - *Droga Munhoz Ltda. - R. André da Fon-
seca, 312 •V. Palmeiras *Droga Key Ltda. - R. Ri-
beirão das Almas, 358 •V. Penteado - *Drogaria 
Sabika Ltda. - Av. Dep. Cantídio Sampaio, 947 •V. 
Sabrina - *Drogaria Pan Ltda. - R. Alonso Peres, 
543 - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Milton da 
Rocha, 51.

Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias

Turma3ª
LEMBRE-SE

O DURÁVEL
MAIS QUE O 

DESCARTÁVEL

O COMPARTILHADO
MAIS DO QUE 
O INDIVIDUAL

O APROVEITAMENTO

INTEGRAL
E NÃO O DESPERDÍCIO

O SAUDÁVEL
NOS PRODUTOS E

NA FORMA DE VIVER
E NÃO O PREJUDICIAL

O VIRTUAL
MAIS DO QUE O MATERIAL

A SUFICIÊNCIA
E NÃO O EXCESSO

A EXPERIÊNCIA
E A EMOÇÃO
MAIS DO QUE
O TANGÍVEL

A COOPERAÇÃO
 PARA A
SUSTENTABILIDADE
MAIS DO QUE

A COMPETIÇÃO

A PUBLICIDADE
NÃO VOLTADA 
A PROVOCAR O
CONSUMISMO

A PRODUÇÃO

LOCAL 
MAIS QUE A GLOBAL
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