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O que foi notícia na semana

Editorial
O destaque desta edição são as novas medidas adotadas
para a imunização contra a Covid-19. Seguindo a recomendação
do Ministério da Saúde, o Estado de São Paulo iniciou na última
quinta-feira, a aplicação da dose adicional a toda população
adulta que completou o esquema vacinal. Como o Estado que
mais avançou na imunização contra Covid-19, o Estado de São
Paulo já tem mais de 90% da população adulta imunizada com
a primeira e segunda doses, além da redução expressiva nos
índices de internações e óbitos.
Entre os anúncios da última semana, o Estado declarou que
56% dos hospitais que foram destinados ao enfrentamento da
pandemia não possuem mais pacientes com Covid-19, podendo
voltar a atender outras demandas em saúde. Em todo o Brasil,
o índice da população vacinada com duas doses ou dose única
está em mais de 59%.
Embora animadores, especialistas continuam alertando que
ampla vacinação só funciona com as medidas de proteção como:
uso de máscaras, higiene constante das mãos e distanciamento
social. No Estado de São Paulo, não há previsão para a
liberação do uso de máscaras, seguindo a recomendação dos
especialistas. Nesse alerta, especialistas apontam o exemplo
da Europa onde, além da vacinação encontrar maior resistência
entre a população, muitos países já enfrentam uma quarta onda
de contaminação.
O Brasil tem tudo para não repetir essa história. Depende
das autoridades manterem a obrigatoriedade das medidas de
prevenção e o acesso às vacinas, além da conscientização da
população. Na prática, já se observa muitos comportamentos
que demonstram relaxamento com as medidas de prevenção.
Porém, o exemplo de outros países mostram que, apesar dos
importantes avanços, o enfrentamento à pandemia continua.
Entre os destaques regionais, trazemos os problemas
apontados por pedestres em Santana, na travessia da Rua
Racionalismo Cristão, além da mudança do ponto de ônibus no
Parque Edu Chaves. A informação direta para a comunidade,
assim como a divulgação de suas demandas continua sendo
uma das principais diretrizes da linha editorial da A Gazeta da
Zona Norte.
Prestes a comemorar o Dia da Consciência Negra, destacamos
também a programação cultural que aborda essa questão, além
das principais informações do Enem, que tem sua primeira prova
neste domingo. Essas e outras informações estão neste número
de A Gazeta da Zona Norte! Uma boa leitura a todos, ótimo final
de semana e até nossa próxima edição!

Bilhete Único Estudante
2022 pode ser solicitado
a partir de 3 de janeiro
Os estudantes têm até o dia
30 de novembro para solicitar a
primeira via do Bilhete Único
Estudante, para o ano de 2021.
Já a segunda via do cartão, pode
ser requerida até 31 de dezem
bro. Para o próximo ano leti
vo, os pedidos podem ser feitos
a partir de 3 de janeiro de 2022,
tanto para a primeira, quanto
para a segunda via. Para consul
tar a situação do benefício, bas
ta acessar o site: sptrans.com.
br/estudante.
ATENÇÃO: a solicitação do
Bilhete Único Estudante no fi
nal do ano letivo de 2021, como
primeira ou segunda via, não
isenta o aluno do pagamento da
revalidação para ter direito ao
benefício no ano de 2022.

Após esse prazo, o estudan
te deve se dirigir a um Posto
de Atendimento da SPTrans
com um documento oficial com
foto. O valor referente ao cus
to de emissão da segunda via
é de 7 tarifas de ônibus vigen
tes. Outra opção é cancelar o
cartão e retirar a segunda via
diretamente em um Posto de
Atendimento da SPTrans.
Se você deseja receber a pri
meira via ou a segunda via do
Bilhete Único de Estudante na
sua residência, ou em outro en
dereço de sua preferência, aces
se: http://sptrans.dne.com.br.
Revalidação
Nos dois casos, seja para re
ceber um novo cartão na insti
tuição de ensino ou revalidar o
cartão antigo, pague o valor da
solicitação disponível pelo site
no menu “Estudante”, nas má
quinas de autoatendimento nos
terminais de ônibus e estações
de Metrô ou dirija-se a um Posto
de Atendimento da SPTrans e
pague o valor correspondente a
7 tarifas de ônibus.
Se preferir emitir o boleto,
aguarde a confirmação do pa
gamento (que leva até três dias
úteis). Para isso, é necessário
apresentar documento oficial
com foto e o comprovante de pa
gamento. Importante: antes de
imprimir o boleto, verifique se é
o número do cartão que preten
de revalidar e só assim imprima
o boleto que também pode ser
pago em casas lotéricas.

Bilhete Único Estudante
Para solicitar a primeira via
do Bilhete Único Estudante,
siga o passo a passo:
Cadastre-se no site da SPTrans:
http://estudante.sptrans.com.br/;
Informe à Unidade de Ensino
que deseja utilizar o Bilhete Único
de Estudante no ano vigente;
Aguarde o envio dos seus
dados de matrícula à SPTrans
pela Unidade de Ensino;
Acompanhe a confirmação
de sua matrícula no site;
1ª via do cartão vai para insti
tuição de ensino e deve ser retira
da pelo estudante na instituição.
Já a segunda via pode ser
adquirida em 72 horas após o
registro de cancelamento, pela
Central de Atendimento 156.
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Na última quarta-feira (17), o presidente do Inep,
Danilo Dupas, confirmou em audiência pública
no Senado Federal, que o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) trocou o armazenamento das provas do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em São
Paulo e em outros Estados do Sudeste. A equipe
técnica da autarquia decidiu trocar o armazenamento nacional das provas do Enem, e as provas
estão sob a responsabilidade dos Correios, ao invés do Exército, em São Paulo. Pela primeira vez
em 12 anos, os malotes impressos na gráfica não
ficaram sob a guarda do Exército Brasileiro. Foi escolhido o centro logístico da empresa em Cajamar,
na Grande São Paulo.
•
Na última quarta-feira (17), o governador João
Doria anunciou que um total de 37 hospitais estaduais já não têm mais pacientes de Covid-19. Eles
correspondem a 56% das unidades que receberam
os pacientes infectados pelo coronavírus, no decorrer da pandemia. Com a queda de 92% das internações em São Paulo, estes hospitais já estão
sendo direcionados para atendimentos de outras
doenças. Atualmente, o governo de SP mantém
29 hospitais como referência para atendimento de
pacientes com coronavírus, como: Hospitais das
Clínicas (Capital e Interior), Instituto de Infectologia
Emílio Ribas, Vila Penteado na capital, Estadual de
Bauru e Conjunto Hospitalar de Sorocaba.

•
O governador João Doria anunciou que o impacto econômico do GP São Paulo de F1 foi de R$
960 milhões, além da geração de 9,6 mil postos de trabalho. Os dados são de estudo da FGV.
Este é o melhor resultado da história da prova,
que em 2022 completará 50 anos de Brasil, sendo a maior parte no Autódromo de Interlagos.
Cancelada no ano passado devido à COVID-19, a
única etapa sul-americana do campeonato mundial foi beneficiada pela coincidência com o feriado prolongado da Proclamação da República e a
forte demanda por parte do público: 182 mil espectadores, segundo a organização, firmando a
GP São Paulo de F1 como o principal evento esportivo com público pagante do País.
•
Na última terça-feira (16), os parlamentares da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
aprovaram a isenção de ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços) para venda de absorventes íntimos femininos para
o Governo Estadual. Além dos absorventes comuns, estão na lista de produtos isentos de ICMS
os absorventes internos, tampões higiênicos, coletores e discos menstruais, calcinhas absorventes e panos absorventes íntimos. A medida passa a valer imediatamente somente para o governo
do Estado, para o consumidor comum, a isenção
não acontece. O Estado de São Paulo lançou o

programa Dignidade Íntima, que entrega absorventes a alunas da rede estadual de ensino.
Foto: Divulgação

•
O governador João Doria anunciou o lançamento do GameSP, programa inédito para fortalecer o
ecossistema de Jogos Digitais no Estado de São
Paulo e estimular jovens da rede pública estadual
a criar interesse pelo e-sports. A iniciativa terá investimento de R$ 20 milhões e será capitaneada
pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico,
Cultura e Economia Criativa, Educação e Esportes.
O governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (17), o lançamento do GameSP, programa inédito para fortalecer o ecossistema de Jogos Digitais
no Estado de São Paulo e estimular jovens da rede
pública estadual a criar interesse pelo e-sports.

Novembro Azul

Conheça os direitos dos pacientes com Câncer
O mês de novembro é marca
do pela Campanha “Novembro
Azul”, que tem como objetivo
compartilhar informações sobre
o Câncer de Próstata, promo
vendo a conscientização sobre a
doença, proporcionando maior
acesso aos serviços de diagnós
tico e contribuindo para a redu
ção da mortalidade. Muitos pa
cientes de Câncer não sabem,
mas além do direito básico de
acesso ao tratamento de saúde,
outros direitos e benefícios po
dem auxiliar no tratamento e
contribuir, de diferentes manei
ras, para melhorar a qualidade
de vida.
O advogado e coordenador
do curso de Direito da Faculdade
Anhanguera, Francisco Nelson,
explica que os direitos são ga
rantidos por lei em todo o ter
ritório nacional. Entre esses
direitos estão a isenção do im
posto de renda, saque do FGTS,
aquisição de veículo com isen
ção de impostos, isenção do
IPVA, além de todo o supor
te médico, a partir do momen
to da descoberta da doença, tan
to pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), como pela rede privada.
“Para ter direito aos benefícios
é preciso que o interessado faça
uma perícia médica. Este exame
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Benefícios vão desde a gratuidade
no transporte público até a isenção
do Imposto de Renda

deve ser submetido a um acom
panhamento com um médico
conveniado ao SUS. O benefício
é requerido no INSS após rea
lização deste procedimento”, in
forma o especialista.
Confira outros direitos asse
gurados por lei para qualquer
paciente com Câncer:
•Lei dos 60 dias: a partir do lau
do patológico assinado pelo mé
dico responsável, o paciente
tem direito a iniciar o primeiro
tratamento no SUS dentro do
período de 60 dias;

•Gratuidade no transporte pú
blico municipal e intermuni
cipal: o paciente com Câncer
deverá procurar o órgão respon
sável pelo transporte coletivo de
sua cidade para requerer a isen
ção tarifária;
•Andamento Judiciário Priori
tário: é permitido e admitido
amplamente na jurisprudên
cia o andamento prioritário de
processos judiciais cuja autora
é pessoa com Câncer, por ana
logia ao andamento prioritário
disposto no artigo 1.048, inciso
I, do Código de Processo Civil;
•Isenção de IPTU em alguns
municípios;
•Resgate de seguro de vida ou
previdência privada: o paciente
com câncer que tiver previdência
privada ou seguro de vida deverá
consultar a apólice da previdên
cia ou o contrato do seguro. É co
mum que essas duas espécies de
contrato prevejam o resgate to
tal ou renda mensal de valores
em casos de doença grave com
provada por laudo médico;
•3 dias de folga por ano: segun
do a lei nº 13.667, que alterou o
artigo 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), o tra
balhador com câncer tem direi
to a três dias de folga para rea
lização de exames preventivos

de câncer, sem prejuízos ao seu
salário;
•Quitação de financiamento de
imóvel pelo sistema financeiro
de habitação: o interessado com
invalidez total e permanente de
corrente de doença ou acidente
possui o direito à quitação, des
de que seja inapto para o traba
lho e que a doença determinan
te da incapacidade tenha sido
adquirida após a assinatura do
contrato de compra do imóvel,
fato que é avaliado por perícia;
•Auxílio-doença: é um benefício
mensal para quem fica incapaz de
exercer seu trabalho, em razão da
doença, por mais de 15 dias conse
cutivos. Na qualidade de segura
do, o trabalhador terá esse direi
to independente do pagamento de
12 contribuições ao INSS;
•Aposentadoria por invalidez:
se restou sequela do Câncer que
torne sua incapacidade temporá
ria em permanente, a pessoa terá
o direito a se aposentar por in
validez. Também vale para autô
nomos e Microempreendedores
Individuais;
•Saque do PIS/Pasep: o traba
lhador com cadastro no Fundo
de Garantia por Tempo de
Serviço pode efetuar o saque,
válido também para dependen
te que tenha Câncer.

Caminhão coletor de resíduos da Loga difunde Campanha Novembro Azul
Com o propósito de sensi
bilizar toda a sociedade sobre a
Campanha Novembro Azul e a
importância da prevenção e com
bate ao Câncer de Próstata, a
Loga (Logística Ambiental de São
Paulo), responsável pela coleta
de resíduos sólidos e de saúde do
Agrupamento Noroeste da capital
paulista, promove uma ação em
que os artistas @izu_hiphoppaz
e @rellyson27, do Rio Pequeno
e Carapicuíba, respectivamen
te, grafitaram um caminhão da
coleta de recicláveis da empresa,
transformando o veículo em uma
obra de arte itinerante, utilizando
as cores da campanha numa per
formance alusiva à causa.
O trabalho dos artistas foi re
alizado no último domingo, 14 de
novembro, em frente à Casa das
Rosas, no número 37 da Avenida
Paulista. Na ocasião, foram dis
tribuídos folhetos de conscien
tização sobre a importância do
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Durante três meses, o veículo disseminará a mensagem de
conscientização pelas ruas paulistanas

controle médico periódico, pre
venção, diagnóstico e tratamen
to precoce da doença. O motorista
e os três coletores integrantes da
equipe estiveram vestidos de azul,
simbolizando a cor da campanha.

“O caminhão grafitado será
utilizado durante três meses na
coleta de resíduos recicláveis, fa
zendo rodízio diário nas áreas
das 13 subprefeituras da Região
Noroeste da cidade atendidas

pela Loga. Objetivo é levar o con
ceito da campanha para grande
número de pessoas e sensibilizar
também nossos colaboradores e
toda a população, para essa im
portante causa de saúde”, frisa
Solange Schnaak, Supervisora
de Comunicação e Marketing da
concessionária.
A mensagem do Novembro
Azul é importante em termos
de saúde pública, pois o Câncer
de Próstata é o segundo mais re
corrente entre os homens brasi
leiros, atrás apenas do de pele.
Considerando ambos os sexos,
também é o segundo mais comum
no País. É uma enfermidade ca
racterística da terceira idade, pois
75% dos casos, em todo o mun
do, surgem a partir dos 65 anos.
Segundo o Instituto Nacional do
Câncer (Inca), a doença mata cer
ca de 15 mil homens por ano no
Brasil, onde, em 2020, estima-se
que ocorreram 65.840 novos casos.

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

•Alto Mandaqui - *Drogaria Nova Mandaqui Ltda. - Av.
do Guacá, 1.274 •Alto V. Maria - *Farmácia Montessori
Ltda. - Praça Maria Montessori, 112 •Carandiru - *Farmácia 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. Antenor 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 - *Drogaria 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. Celestino Bourroul, 986 •Mandaqui - *Civitareale & Cia. Ltda.
- Av. Santa Inês, 719 •Parada Inglesa - *Janciauskas &
Cia. Ltda. - Av. Gen. Ataliba Leonel, 3.083 •Pq. Edu Chaves - *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. Utiyama & 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 Yasuda Ltda. - Av. Água Fria, 940 •Sta Terezinha - *Drogaria 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 Carolina 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-

4ª

Turma

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 Paulo 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. Cachoeirinha
- *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 Imperador, 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 Ribeiro - Av. Professor Castro Júnior, 222
Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias

