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Editorial O que foi notícia na semana
Na última segunda-feira (6), o governador 
João Doria anunciou um investimento total de 
R$ 40 milhões para ampliação do Museu da 
Diversidade Sexual e entrega de dois novos mu-
seus para o próximo ano na capital. O Museu da 
Diversidade Sexual - primeiro equipamento cul-
tural da América Latina dedicado à comunida-
de LGBTQI+ - terá o espaço e a capacidade am-
pliados. Além disso, o governo de SP vai criar o 
Museu das Favelas e o das Culturas Indígenas, 
que se somarão aos outros 21 em atividades em 
todo Estado.

•
Dois anos após ser certificada pelo Ministério 
da Saúde (MS), como município que eliminou a 
transmissão vertical do HIV (sigla em inglês para 
Vírus da Imunodeficiência Humana), quando o 
vírus é transmitido durante o período de gesta-
ção, parto ou amamentação do bebê, a cida-
de de São Paulo conseguiu a certificação neste 
ano.  A capital possui uma rede de Saúde com-
plexa e integrada que resulta em uma cadeia 
de cuidados e proteção, envolvendo a Atenção 
Básica, Especializada, Saúde da Mulher, Saúde 
da Criança, áreas que cuidam da Vigilância em 
Saúde, maternidades, entre outras. Outro fator 
é a adoção de programas como Mãe Paulistana, 
e as ações da Coordenadoria Municipal de 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/
Aids, com todas as iniciativas de assistência e 
prevenção. A disponibilização do teste de HIV, 
monitoramento das gestantes e a capacitação 
dos profissionais para o cuidado contínuo, es-
tão entre as medidas adotadas pelo município 
de São Paulo. 

•
Na última quarta-feira (8), o governador João 
Doria anunciou que o Governo de São Paulo 

encaminhou ofício ao Ministério da Saúde pe-
dindo que o órgão federal adote a obrigatorie-
dade da apresentação do comprovante de vaci-
nação para os viajantes que chegam ao Brasil. 
A iniciativa é uma orientação dos especialistas 
do Comitê Científico da COVID-19 no Estado. O 
Estado é o principal destino dos voos domésticos 
e internacionais. Com três dos aeroportos mais 
movimentados do país – Cumbica, Viracopos e 
Congonhas –, São Paulo recebe um terço dos 
voos caseiros e dois terços do total de voos in-
ternacionais. Caso o governo federal não adote 
essa medida para os viajantes que chegam ao 
Brasil, São Paulo irá adotar. “Se até o dia 15 de 
dezembro, o governo federal não adotar o pas-
saporte, São Paulo vai adotar, sim, e vai exigir 
sim nos seus aeroportos internacionais. Isso é 
um direito que nos cabe, apesar de fisicamen-
te ser propriedade do governo federal e admi-
nistração da Infraero, mas o território do Estado 
de São Paulo é de responsabilidade do gover-
no do Estado de São Paulo e 
o mesmo se aplica também 
para os portos. Esse procedi-
mento será adotado pela nos-
sa secretaria de Saúde e pelo 
nosso Programa Estadual de 
Imunização”, afirmou o gover-
nador em coletiva de imprensa 
na tarde desta quarta. A solici-
tação foi feita por recomenda-
ção dos especialistas do comitê 
científico da Covid que assesso-
ram a gestão estadual.

•
Na última terça-feira (7), o go-
verno federal anunciou que exi-
girá cinco dias para viajantes 

não vacinados, mas ignorou a recomendação da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
para que a vacinação completa (ou o passa-
porte da vacina) seja exigida. De acordo com o 
Ministro, Marcelo Queiroga, “não se pode discri-
minar as pessoas entre vacinadas e não vacina-
das para, impor restrições”. E no mesmo anún-
cio, o ministro ainda parafraseou o presidente 
Jair Bolsonaro e afirmou: “Às vezes é melhor per-
der a vida do que perder a liberdade”.

•
Na última quinta-feira (9), foi instalada uma es-
cultura de vaca magra amarela em frente ao pré-
dio da Bolsa de Valores, no Centro de São Paulo. 
No mesmo local, onde no mês passado foi ins-
talado um “Touro de Ouro”, que foi retirado pela 
Prefeitura de São Paulo, após multa por falta de 
licença. A obra faz parte de uma intervenção de 
cunho social desenvolvida pela artista cearense 
Márcia Pinheiro. Que é chamada “vacas ma-
gras”, e já foi realizada em outras cidades.
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O Natal de 2021 está sendo comemorado de uma maneira 
especial. Após quase dois anos do início da pandemia da Covid-19 
em todo o mundo, a ampla vacinação tem mostrado até o 
momento resultados otimistas, com grande redução do número 
de casos e mortes, assim como o alívio nos serviços de Saúde 
e redução da ocupação dos leitos de UTI, direcionados para o 
enfrentamento da pandemia.

Diferente das comemorações do ano passado, voltamos a 
celebrar a data com eventos e encontros familiares, embora os 
cuidados com a higiene das mãos e uso de máscaras continua 
necessário. Tudo isso se deve à vacinação, que segue em 
andamento em todo o País e tem no Estado de São Paulo seus 
números mais expressivos. Agora, chegou a hora de receber a 
dose adicional, que é aplicada após 4 meses da segunda dose ou 
vacina de dose única. Ainda assim, os órgãos de Saúde alertam 
para o grande número de pessoas que não compareceram aos 
postos para receber a segunda dose. Somente no Estado de São 
Paulo, esse contingente ultrapassa os 3 milhões de pessoas.

O esforço dos órgãos de Saúde é para que essas pessoas 
atendam ao chamamento até as festas natalinas, uma vez que a 
imunização é fundamental para manter a pandemia sob controle. 
O desafio que se mostra constante é o surgimento de novas 
variantes do vírus, que de acordo com os especialistas, não deve 
parar antes que o mundo todo obtenha níveis satisfatórios de 
vacinação em massa. 

Na contramão do que os demais países estão adotando como 
regra para viajantes, o Brasil ainda não exige a comprovação de 
vacinação das pessoas que chegam de outros países, embora 
exija a realização de testes e deve passar a adotar também a 
obrigatoriedade de quarentena de 5 dias. Ainda de acordo com 
especialistas, essas medidas não são eficientes, uma vez que 
não há como fiscalizar o cumprimento correto das medidas como 
quarentena. 

O temor é de que o Brasil se torne um destino certo para a parcela 
da população mundial não vacinada e que, consequentemente, 
volta a ter altos índices de contaminação e mortes. O exemplo 
do que acontece atualmente em países europeus, onde o nível 
de vacinação não foi capaz de conter o aumento dos casos, 
não pode se repetir no Brasil. Em nome da retomada de todas 
as atividades produtivas e recuperação econômica, é necessário 
apoiar a adoção de medidas eficazes como a exigência da 
vacinação para viajantes. Somente o controle da pandemia pode 
garantir condições necessárias para uma recuperação econômica 
contínua como a que necessitamos.

Com a volta dos eventos, voltamos a destacar a programação 
de Natal que acontece até o fim de dezembro no Largo da Matriz, 
em Freguesia do Ó. Assim como acontece em outros pontos da 
cidade, a Vila de Natal que foi montada nesse ponto, destaca o 
trabalho de artesãos, mas sobretudo busca reavivar as tradições 
natalinas, assim como valorizar o aspecto turístico e histórico do 
Largo da Matriz.

Ainda nesta edição, confira a expectativa de vendas do varejo 
na cidade de São Paulo, assim como outras informações a 
respeito da programação cultural em diferentes pontos da Zona 
Norte. Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e até nossa 
próxima edição!

Comunicado
Conforme comunicado do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos 

Farmacêuticos no Estado de São Paulo, no mês de DEZEMBRO,  
aos sábados, todas as farmácias estarão de plantão.  
Aos domingos serão conservados os plantões fixados.

Deficientes auditivos precisam de comunicação clara e integrada
A Organização das Nações 

Unidas (ONU) estima que 10% 
da população mundial tenha al-
gum tipo de deficiência. Trata-
se de milhões de pessoas com 
algum impedimento de lon-
go prazo, ocasionados por na-
tureza física, mental, intelec-
tual ou sensorial, que impeça 
sua participação plena e efetiva 
na sociedade, em igualdade de 
condições.

Os especialistas do Hospital 
Paulista José Ricardo Gurgel 
Testa (otorrinolaringologista) e 
Sabrina Figueiredo (fonoaudió-
loga) destacam os desafios en-
frentados por deficientes audi-
tivos no dia a dia. “Para haver 
uma inclusão mais ampla das 
pessoas surdas com a socieda-
de, é necessário proporcionar 
uma comunicação integrada e 
clara a este público”, explica a 
fonoaudióloga.

Conforme a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), cerca 
de 1 bilhão de pessoas contam 
com algum grau de deficiência 
auditiva. A estimativa é que até 
2050 este número chegue a 2,5 
bilhões em todo o mundo.

De acordo com Sabrina, 
a inclusão pode ser realizada 
por meio da inserção de legen-
das em conteúdos como: filmes, 
plataformas educativas, propa-
gandas ou vídeos que circulem 
em redes sociais; da participa-
ção constante de intérpretes 

de Libras (Língua Brasileira de 
Sinais); e do apoio às famílias 
dos pacientes, principalmente 
as de crianças com algum grau 
de deficiência auditiva aguda.

“A Libras é a segunda lín-
gua oficial do Brasil. É impor-
tante que as famílias tenham 
acesso a ferramentas e este-
jam preparadas para lidar com 
as crianças, aprendendo a lin-
guagem que poderá ser utiliza-
da na escola, faculdade e depois 
no trabalho.”

Legislação e inclusão

As instituições também de-
vem estar preparadas para rece-
ber as pessoas com necessidades 
especiais. Cada forma e grau de 
deficiência requer adaptações 
específicas em estabelecimentos 
e ambientes.

Da mesma forma que um lo-
cal com escadas e sem elevadores/
rampas pode ser conflituoso para 
um cadeirante, um ambiente 
sem sinalização ou profissionais 

de Libras pode trazer muitos de-
safios para o deficiente auditivo, 
impedindo até que ele interaja 
com as outras pessoas.

No mercado de trabalho, por 
exemplo, a Lei nº 8.213/1991, co-
nhecida como Lei de Cotas, prevê 
uma série de medidas com o obje-
tivo de inserir e integrar pes soas 
com deficiência no mercado de 
trabalho. Empresas a partir de 
100 colaboradores têm a obriga-
ção de empregar uma parcela de 
pessoas com algum grau de defi-
ciência. A cota mínima varia en-
tre 2% e 5%, dependendo do to-
tal de trabalhadores da empresa.

Para dr. Testa, as empre-
sas devem se preocupar em não 
apenas empregar a pessoa com 
deficiência, mas também inte-
grá-la à companhia, respeitando 
suas dificuldades e promovendo 
suas potencialidades.

“Quando se contrata um 
funcionário com qualquer tipo 
de deficiência, a empresa não 
está apenas cumprindo a lei. 
Está promovendo uma fun-
ção social, humanitária. É pre-
ciso que a área de Recursos 
Humanos tenha a sensibilidade 
de facilitar o ambiente de traba-
lho, de acordo com a deficiência 
do novo colaborador, e capacitar 
gestores e demais funcionários, 
de modo que a pessoa não se sin-
ta acuada, preterida ou discri-
minada em seu cotidiano labo-
ral”, finaliza o especialista.
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Especialistas alertam para os desafios enfrentados por surdos no dia a dia

Hospital das Clínicas e Instituto do Câncer
de São Paulo recebem novo investimento

O Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP 
e o Instituto do Câncer de São 
Paulo, devem receber em breve 
o repasse de 130 milhões auto-
rizado na última terça-feira (7), 
pelo vice-governador Rodrigo 
Garcia. O recurso será utiliza-
do para a contratação de 1,3 mil 
novos funcionários. Durante o 
evento, Rodrigo Garcia agrade-
ceu aos profissionais de Saúde 
pelo trabalho e empenho duran-
te o enfrentamento da pande-
mia do coronavírus.

“Estamos aqui repondo R$ 
28 milhões para que o Icesp fe-
che as contas no fim do ano de 
2021 e autorizando para o HC 
esses R$ 102 milhões que vão 
permitir a contratação de mais 
de 1.300 funcionários”, desta-
cou Rodrigo Garcia. “Nós en-
frentamos os piores momentos 
da pandemia ao lado de todos 
vocês e esperamos, a partir de 
2022 um ciclo virtuoso de inves-
timentos. Aquilo que era já prio-
ridade, que era cuidar da saúde, 
a pandemia nos mostrou que 
essa prioridade foi renovada: 
não há limites para que a gen-
te possa melhorar nosso sistema 
de Saúde”, completou.

Os repasses anunciados in-
cluem mais de R$ 102 milhões 
para o complexo do Hospital das 

Clínicas da FMUSP, que serão 
aplicados na contratação de 1,3 
mil profissionais, sendo 160 mé-
dicos, 300 enfermeiros, 690 téc-
nicos de enfermagem e 150 pro-
fissionais de demais áreas da 
Saúde.

O investimento em recursos 
humanos tem como objetivo am-
pliar e retomar os atendimentos 
em todos os institutos do HC, 
principalmente para as demais 

patologias, além da Covid-19. As 
contratações começam já neste 
mês e todos os profissionais de-
vem integrar o corpo de colabo-
radores até o final do primeiro 
semestre de 2022.

Os outros R$ 28 milhões 
extras serão repassados pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
para complementar os recursos 
de custeio de 2021, do Instituto 
do Câncer de São Paulo, que é 

referência nacional em atendi-
mentos em Oncologia.

“O Hospital das Clínicas 
exerceu um papel fundamental 
durante a pandemia de Covid-19, 
sendo referência nacional no en-
frentamento da doença. Agora, 
com este incremento financei-
ro do Governo de SP, poderá am-
pliar e retomar a assistência a 
outras especialidades médicas”, 
destacou o Secretário de Estado 
da Saúde, Jean Gorinchteyn.

Agradecimento aos 
profissionais da Saúde

Durante o evento, Rodrigo 
Garcia agradeceu aos profis-
sionais pela atuação durante a 
crise sanitária da pandemia do 
coronavírus. “Estamos com a 
pandemia controlada e SP dan-
do exemplo, para o Brasil e para 
o mundo, de determinação, resi-
liência. Não são os recursos pú-
blicos, não são os remédios ou os 
equipamentos, mas são as pes-
soas, os profissionais de Saúde, 
que fizeram a diferença aqui no 
Estado de SP. Então uma pala-
vra de agradecimento em meu 
nome, em nome do governador 
João Doria e da população, a 
tudo o que vocês fizeram no en-
frentamento da pandemia”, res-
saltou o vice-governador.
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O vice-governador Rodrigo Garcia autoriza repasse de recursos 
para Hospital das Clínicas e Instituto do Câncer

Organização cria miniflorestas 
em escolas públicas em parceria 
com a Prefeitura de São Paulo

A organização sem fins lu-
crativos formigas-de-embaúba 
acabou de assinar um novo acor-
do com a Secretaria Municipal 
de Educação de São Paulo. Com 
base nessa parceria, a entidade 
poderá levar seus programas de 
Educação Ambiental às escolas 
públicas de toda a rede munici-
pal da capital paulista, que conta 
com quase 5 mil escolas e mais 
de 1 milhão de estudantes.

Os trabalhos da organização 
são realizados por meio de duas 
frentes: através de um progra-
ma de formação on-line de pro-
fessoras e professores para 
que desenvolvam projetos de 
Educação Ambiental crítica em 
suas escolas, que já atendeu em 
2021 mais de 300 participantes 
das redes públicas municipais 
das cidades de São Paulo, São 
Bernardo do Campo, Ribeirão 
Pires e Diadema, e a frente pre-
sencial, que envolve atividades 
diretamente relacionadas ao 
plantio das miniflorestas, pro-
cesso realizado pela comunida-
de escolar e por estudantes de 2 
a 14 anos, por meio de um per-
curso pedagógico que dura um 
semestre.

Neste ano, o programa de 
plantio está sendo implementado 
em quatro Centros Educacionais 
Unificados (CEUs) na Zona Sul 

da cidade de São Paulo. Estão 
sendo aten didas cerca de 1.500 
crianças e adolescentes, com o 
plantio de mais de 2.000 mudas 
de, aproximadamente 130 espé-
cies de árvores nativas da Mata 
Atlântica da região, sendo que 
cada minifloresta tem cerca de 
500 m². Os alunos e a comuni-
dade são envolvidos em todas as 
etapas do processo, que abran-
gem o estudo e preparação do 
solo, o plantio e os cuidados com 
as plantas. Essas miniflorestas 
tornam-se salas de aula ao ar li-
vre, criam corredores de biodi-
versidade, absorvem carbono e 
diminuem a temperatura nas re-
giões onde estão localizadas, au-
mentando o bem-estar das pes-
soas e de outros seres vivos de 
todo o entorno.

Por conta de seus esfor-
ços para conscientização e reflo-
restamento, no ano pas  sa do a 
Organização formigas-de-embaú-
ba foi selecionada pelo Instituto 
Democracia e Sus ten tabilidade 
(IDS) como uma das 10 organi-
zações da sociedade civil para 
implementar os Objetivos de 
De senvolvimento Sustentável 
(ODSs) da ONU no Brasil, 
além de ter sido reconheci-
da pelo governo do Estado de 
São Paulo como “Entidade 
Ambientalista”.

Zona  
Norte,
ame-a!


