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Editorial O que foi notícia na semana
Desde a última quarta-feira (3), as escolas es-
taduais de São Paulo passaram a receber 100% 
de seus estudantes sem revezamento. Esta 
nova fase é possível, pois o distanciamento de 
um metro entre os alunos não é mais obrigató-
rio. A medida segue recomendação do Comitê 
Científico de Saúde do Estado. Os protocolos 
como uso de álcool em gel e máscaras, aferi-
ção de temperatura, higienização constante dos 
ambientes e mãos seguem em vigor. A presença 
dos estudantes nas unidades é obrigatória, sal-
vo exceções: 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 meno-
res 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 comple-
to, comprovada com prescrição médica para 
permanecer em atividades remotas. 

•
O feriado prolongado de Finados movimen-
tou mais de 3,5 milhões de veículos nas prin-
cipais rodovias estaduais e concedidas que li-
gam a capital aos municípios do interior e litoral 
paulista. Somente nas rodovias do DER foram 
940,8 mil veículos, de 29/out a 3/nov. O maior 
movimento foi registrado na rodovia Raposo 
Tavares, que liga a capital paulista ao interior 
do Estado, com 406, 3 mil veículos. Na SP-
055 em direção ao litoral norte foram registra-
dos 141,4 mil veículos. Já em direção ao lito-
ral sul, foram 224,2 mil. O maior movimento 

entre as concessionadas deu-se na Rodovia 
Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-070) por onde 
passaram 980.104 veículos. Já pelas rodo-
vias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160) 
foram contabilizados 467.751, no período. O 
sistema Anhanguera (SP-330)-Bandeirantes 
(SP-348) registrou a passagem de 788.953 ve-
ículos. Já nas rodovias Raposo Tavares (SP-270) 
e Castello Branco (SP-280) a movimentação foi 
de 381.612 veículos.  

•
Na quarta-feira (3), o governador João Doria 
anunciou que o Estado de São Paulo registrou, 
no último dia 2 de novembro, queda de 93% 
nas mortes por Covid-19 ante o início de abril. 
Com o avanço da vacinação, São Paulo tam-
bém teve em outubro o mês com menos óbitos 

provocados pelo coronavírus des-
de abril de 2020, ainda no início 
da pandemia. Na última terça (2), 
a Secretaria de Estado da Saúde 
computou 62 mortes por Covid-19 
em São Paulo. O registro verificado 
no último dia 1º de abril foi de 890 
pacientes infectados pelo corona-
vírus que não resistiram à doença.

•
Na última quinta-feira (4), o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), iniciou o primeiro tes-
te nacional do Censo 2022. Foram 
selecionados bairros de municípios, 
distritos ou comunidades de todos 
os Estados do país, que serão per-
corridos por 250 recenseadores. 
Segundo o IBGE, os testes incluem 

todas as etapas do Censo, entre elas: treinamen-
to dos recenseadores, pesquisa sobre as carac-
terísticas dos domicílios e modelo misto de en-
trevistas (presencial, via internet ou por telefone).

•
Na última terça-feira (2) a Receita Federal di-
vulgou a arrecadação de impostos em setem-
bro foi de R$ 149,1 bilhões, a maior para o mês 
desde 2000. Em comparação com setembro de 
2020, o resultado é 12,9% maior, considerando 
os valores ajustados pela inflação. No acumula-
do do ano, a Receita já arrecadou R$ 1,38 tri-
lhão, o melhor resultado para o período em 21 
anos. Na comparação com os primeiros nove 
meses de 2020, a alta é de 22,3% já ajusta-
da pela inflação.
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Foto: DivulgaçãoA Rua Leite de Moraes e o conflito de atividades que envolve 
a circulação de ônibus articulados, comerciantes e pedestres em 
geral volta ao destaque nesta edição.  Desde o início da utilização 
dessa via para abrigar paradas de ônibus articulados, veículos de 
aproximadamente 23 metros de extensão projetados para atender 
a um grande número de passageiros, comerciantes, pedestres e 
motoristas em geral também relatam seus reflexos no dia a dia.

Para os comerciantes da Rua Leite de Moraes prevalecem as 
dificuldades de visualização de seus estabelecimentos, uma vez 
que os articulados quando estacionados em fila, formam uma 
espécie de paredão. Além disso, a grande movimentação de 
pedestres dessa via traz o risco constante de acidentes. Nas ruas 
adjacentes, são frequentes os momentos em que os articulados 
chegam a impedir o fluxo normal do trânsito no momento de 
conversão de uma rua à outra.

Essas e outras questões motivaram um Abaixo-Assinado 
encaminhado ao vereador Gilberto Nascimento pedindo mudanças 
e adaptações. Na última semana, o vereador informou a AGZN 
que a resposta da SPTrans a essa demanda foi negativa, devido 
à dificuldade de acomodar essas linhas nas ruas próximas e no 
terminal de ônibus.

De fato, a saturação dos espaços para a acomodação do 
transporte público em Santana é uma questão antiga, ainda 
sem solução. Outra possibilidade é a criação das ruas com 
funcionamento 24 horas na cidade, podendo a Rua Leite de 
Moraes ser uma delas. Essa ideia foi apresentada em um Projeto 
de Lei, mas antes de ser considerada, deve passar por uma serie 
de comissões na própria Câmara Municipal, que devem avaliar sua 
viabilidade ou não. 

Outra demanda ainda sem uma resposta efetiva é o destino 
do Hospital São José no bairro Imirim. Depois de muitos anos 
fechado, o hospital foi reinaugurado pelo governo do Estado em 
2012 como unidade de apoio aos grandes hospitais da região. 
A partir da necessidade dos hospitais da campanha durante 
a pandemia da Covid-19, chegou a ser adaptado para atender 
esses pacientes. Concluída essa utilização, a Secretaria de Estado 
da Saúde ainda não informou qual será sua destinação, ou se 
simplesmente terá suas atividades encerradas. 

Embora seu funcionamento não oferecesse atendimento 
direto à população, cumpriu um importante papel no suporte 
aos hospitais da região. Além disso, há a grande demanda por 
mais serviços de saúde e todo o investimento já realizado para 
montar sua estrutura. A AGZN permanece atenta a essa demanda 
e espera poder noticiar, em breve, sua nova utilização em prol da 
saúde pública.

Entre outros destaques desta edição, trazemos a prorrogação 
da Campanha de Multivacinação até o final de novembro. Com 
o objetivo de atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e 
adolescentes, essa campanha apurou o atraso da imunização de 6 
em cada 10 crianças. Embora o Brasil sempre tenha alcançado um 
índice de adesão às campanhas, esse número caiu bastante nas 
últimas décadas, prejudicando sobretudo a saúde dos pequenos.

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

Campanha Multivacinação é prorrogada 
até 30 de novembro no Estado de SP

A Campanha Estadual de 
Multivacinação de São Paulo foi 
prorrogada até dia 30 de novem
bro, com o objetivo de aumentar 
a cobertura vacinal entre crian
ças e adolescentes. Durante a 
realização da campanha em ou
tubro, a Secretaria de Estado da 
Saúde apurou que, em cada 10 
crianças, 6 estavam com a car
teirinha desatualizada. Entre as 
crianças menores de um ano, a 
proporção é de oito a cada dez 
com caderneta incompleta.

Com a prorrogação da cam
panha, pais e responsáveis têm 
até o final do mês para levar aos 
postos as crianças de todas as 
faixas etárias e adolescentes de 
até 15 anos de idade e verificar 
a necessidade de atualização da 
caderneta.

No decorrer de outubro, 
840.950 crianças e adolescen
tes que compareceram aos pos
tos, destas 502.721 precisaram 
receber ao menos um tipo de 
imunizante, o que representa 
59,8% do público que aderiu à 
iniciativa.

Do público total, 231.313 
eram bebês com menos de um 
ano. Entre eles, 192.411 (83,2%) 
precisaram receber alguma va
cina pendente do calendário de 
vacinação para essa idade.

Já na faixa etária de 1 a 4 
anos, 241.065 crianças compa
receram para avaliação da situa
ção vacinal e 131.438 (54,5%) 
foram vacinadas.

O melhor status vacinal, 
mas ainda aquém do necessário, 
está no grupo de 5 a 14 anos. 

Neste grupo, o comparecimen
to foi de 368.572 pessoas, das 
quais 178.872 (48,5%) tinham 
alguma vacina pendente.

 “Lembramos os pais e res
ponsáveis sobre a importân
cia da imunização para prote
ger as crianças e adolescentes 
contra doenças preveníveis e 
suas possíveis complicações”, 
destaca a médica da Divisão 
de Imunização da Secretaria, 
Helena Sato.

Para quem perdeu a cader
neta de vacinação, a recomenda
ção é de que os pais ou respon
sáveis compareçam ao mesmo 
posto de saúde onde vacina
ram as crianças anteriormente, 
para que seja possível consultar 
quais doses já foram aplicadas 
na ficha de registro arquivada 
na unidade.

Vacinação contra Covid-19 
para adolescentes

A vacinação contra Covid19 
para adolescentes entre 12 e 15 
anos ocorre paralelamente a 
aplicação de outros imunizan
tes. Os profissionais de Saúde 
estão orientados a fazer tria
gem com identificação de pa
ciente com sintomas respirató
rios, como: tosse, coriza e falta 
de ar. Os que apresentarem ape
nas tosse ou coriza poderão re
ceber a vacina, com a orienta
ção para procurar um serviço 
de Saúde.

A mesma recomendação é 
dada aos que apresentarem fe
bre ou mau estado geral, e neste 
caso a aplicação da vacina preci
sará ser reprogramada até a re
cuperação do quadro clínico.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Campanha de Multivacinação é estendida até o final de novembro

Comemorações ao Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência começam nesta sexta-feira (5)
O Dia Internacional da Pes

soa com Deficiência é comemo
rado em 3 de dezembro, po
rém os eventos realizados pela 
Prefeitura de São Paulo come
çam nesta sextafeira (5). A Se
cretaria Municipal da Pessoa 
com Deficiência está promoven
do o evento “Você Nos Vê?, com 
uma série de palestras discutin
do: invisibilidade, preconceitos 
e inclusão.

A ação acontece no Auditó
rio Elis Regina, no Parque 
Anhembi, das 14 às 17 ho
ras. Entre os convidados estão 
a consultora em acessibilida
de, Marinalva Cruz, o músico 
e ativista Billy Saga, o jornalis
ta Jairo Marques e o velejador 
brasileiro, Lars Grael.

Aberto ao público, a par
tir de inscrições prévias, o 
evento segue as medidas de 
distanciamento social e cui
dados necessários relaciona
dos à pandemia. As inscri
ções devem ser feitas através 
do email: cerimonialsmped@ 
prefeitura.sp.gov.br.

A programação inclui, além 
das palestras, uma apresenta
ção do bailarino, coreógrafo e 
diretor Marcos Abranches. Ele 
interpreta e dirige o espetáculo 
“O Corpo Sobre Tela” que de
nuncia “os padrões anestesia
dos das sensações e vitimados 
pela pobreza da alma imperfei
ta”. A apresentação é um mes
cla de dramaturgia, coreografia 
e pintura.

Na ocasião, será lançado o 

Plano Municipal de Ações para 
Pessoas com Deficiência  Inclui 
Sampa, que envolve um con
junto de compromissos e metas 
para aperfeiçoar a qualidade e 
ampliar o número de serviços 
oferecidos para as pessoas com 
deficiência na cidade.

O plano tem o objetivo de 
pactuar e promover ações ar
ticuladas com diferentes ór
gãos municipais nas áreas da 
Educação, Cultura e Turismo, 

Trabalho e Empreendedorismo, 
Esporte e Lazer, além é claro de 
garantir serviços e direitos fun
damentais de Saúde, acessibili
dade e transporte.

O “Você Nos Vê?” é o primei
ro de um conjunto de eventos 
que a SMPED preparou até o dia 
4 de dezembro. Confira a pro
gramação em: https://www.pre
feitura.sp.gov.br/cidade/secre
tarias/pessoa_com_deficiencia/
noticias/?p=320310

Serviço:

Evento: Você Nos Vê? e Lan
çamento do Inclui Sampa  
Plano Municipal de Ações para 
Pessoas com Deficiência
Data: 5 de novembro, sextafeira
Local: Auditório Elis Regina  
Parque Anhembi  Avenida Ola
vo Fontoura, 1.209  Santana
Horário: 14 às 17 horas
Inscrições: cerimonialsmped@
prefeitura.sp.gov.br

Foto: Fotos Públicas/Jefferson Peixoto/Secom

Evento voltado para discutir questões sobre a pessoa com deficiência acontece nesta sexta-feira (5)
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FARMÁCIAS DE PLANTÃO
•Água Fria - *Drogaria Sullafarma Ltda. - Av. 
Água Fria, 1.114/ 1.118 - *Drogaria Jd. Fran-
ça Ltda. - R. José Albuquerque Medeiros, 194 
- *Droga Tato Ltda. - Av. Dr. Meirelles Reis, 90 
•Alto de Santana - *Farmácia e Drogaria Can-
tareira Ltda. - R. Arthur Guimarães, 278 •Alto V. 
Maria - *Corral Alves & Cia Ltda. - Av. Alberto 
Byington, 1.996 •Casa Verde - *Drogaria Adma 
Ltda. - Av. Casa Verde, 1.648 *Drogaria Nessa 
Ltda. - R. Joaquim Afonso de Souza, 590 •Fre-
guesia do Ó - *Drogaria São Paulo S/A. - R. Boni-
fácio Cubas, 116 - *Drogaria Alpha Ltda. - Av. Ita-
beraba, 2.629 - *Edfarma Ltda. - R. Bartolomeu 
Faria, 651-A •Imirim - *José Sérgio da Silva e 
Cia Ltda - R. Nova dos Portugueses, 822 - *Mi-
nefarma Ltda. - Av. Imirim, 1.592 - *Drogaria Imi-
farma 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. Parapuã, 710 - *Dro-
garia Fornazari Ltda. - R. Parapuã, 700 •Jd. Bra-
sil - *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. Paulis-
tano - *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 - *Droga-
ria Bruno Ltda. - Av. Leôncio de Magalhães, 131 
•Jd. Tremembé - *Drogaria Alpes do Jaçanã 
Ltda. - Av. Maria Amália L. de Azevedo, 3.860 
- Lj. 01 •Lauzane Paulista - *Antonio Carlos F. 
Vianna - R. Alberto Savoy, 27 •Limão - *Drogaria 
Bolsoni do Limão Ltda. - Av. Dep. Emílio Carlos, 
1.239 - *Organização Farmac. Drogaverde Ltda. 
- Av. Mandaqui, 240 •Parada Inglesa - *Droga-
ria 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 Utiya-
ma 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. Coronel Sezefredo Fagundes, 1.354 
- *Drogaria Vizofarma Ltda. - Av. Cel. Sezefredo 
Fagundes, 2.133 - *Bio Derma Farmácia de Ma-
nipulação 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. Tu-
curuvi, 403 - *Drogadex Ltda. Av. Coronel Seze-
fredo Fagundes, 276 •V. Brasilândia - *Drogaria 
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. Guilherme - *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 - *Dro-
garia São Paulo S/A. - Av. Guilherme Cotching, 
880 - *Drogaria Anacris Ltda. - R. Curuçá, 880 
•V. Medeiros - *Droga Nita Ltda. - R. Geolândia, 
1.302 - *N. Yoshizumi & Cia. Ltda. - Av. Nossa 
Senhora do Loreto, 798 •V. Munhoz - *Farmácia 
Pérola Ltda. - Av. Conceição, 2.141 •V. N. Ca-
choeirinha - *Takashi Sakamoto e Cia. Ltda. - Av. 
Parada Pinto, 01 •V. Nivi - *Drogaria Nagamine 
Ltda. - R. Baltazar de Moraes, 61 •V. Paulista-
no - *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.
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