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Editorial O que foi notícia na semana
Com 77,81% da população com esquema va-
cinal completo, o Estado de São Paulo está 
em terceiro lugar no ranking da vacinação con-
tra Covid-19 no mundo,  em comparação a 
países com população igual ou superior a 40 
milhões de pessoas. São Paulo está atrás ape-
nas da Coreia do Sul (81,25%) e da Espanha 
(80,66%). Em seguida, estão Japão (77,79%), 
China (74,53%), Itália (73,37%), França 
(70,8%), Alemanha (68,99%), Reino Unido 
(68,53%), Brasil (65,15%) e Estados Unidos 
(60,37%) - os percentuais são atualizados pe-
riodicamente pelo portal Our World In Data, da 
Universidade de Oxford. A vacinação das doses 
de reforço no Estado foi acelerada a partir de 2 
de dezembro, quando o governo de São Paulo 
anunciou a redução de 5 para 4 meses o inter-
valo da dose adicional da vacina de Covid-19 no 
Estado. A medida atendeu uma recomendação 
do Comitê Científico do coronavírus do Estado 
de São Paulo diante do atual cenário epidemio-
lógico da doença no mundo e a proximidade das 
festividades de final de ano.

•
O otimismo para as vendas de Natal em 2021 
atinge menos da metade dos empresários, se-
gundo pesquisa da Boa Vista. 41% das empre-
sas entrevistadas creem em aumento das ven-
das para a data este ano, em relação ao ano 
passado. Já 37% estão pessimistas e acreditam 
em queda nas vendas, ao passo que os 22% 
restantes esperam vendas iguais. Em 2020, 
eram 40% os otimistas, 17% esperavam ven-
das iguais ao ano anterior e 43% esperavam 
vendas menores, o que demonstra que o pessi-
mismo entre os empresários é menor em 2021. 
Em 2019, com o último Natal antes da pande-
mia, os otimistas com o aumento das vendas 

eram 51%. As vendas para a data representam, 
em média, 11% do faturamento das empresas. 
Em 2020, a média era de 9% do faturamen-
to. Para a maioria dos entrevistados (28%), as 
vendas de Natal em 2021 ultrapassam 15% do 
faturamento.

•
Na terça-feira (14) o governador João Doria 
anunciou no Palácio dos Bandeirantes, aumen-
to de até 73% para os professores da rede es-
tadual de ensino. A proposta que será enviada à 
Assembleia Legislativa define o salário inicial da 
categoria em R$ 5 mil para professores em jor-
nada de 40 horas semanais. A expectativa é que 
a proposta seja aprovada pelos deputados esta-
duais e entre em vigor em janeiro de 2022. O 
plano de modernização de carreira dos professo-
res estaduais receberá investimentos de R$ 3,7 
bilhões, segundo estimativa da Secretaria da 
Educação do Estado. O Governo de São Paulo 
propõe que o desempenho e o desenvolvimento 
de competências serão combinados para definir 
aumentos salariais e avanços na car-
reira de cada professor. A adesão dos  
atuais quadros docentes ao novo plano 
de carreira será opcional.

•
Na última quarta-feira (15), o ex-gover-
nador de São Paulo Geraldo Alckmin 
anunciou a saída do PSDB, depois de 
33 anos de partido. A princípio a deci-
são foi tomada para consolidar a can-
didatura a vice-presidente na chapa 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, do PT. Alckmin deve se filiar ao 
PSB. Aparentemente Fernando Haddad 
irá disputar uma vaga para o Senado 
por São Paulo, e o ex-governador de 

São Paulo Márcio França (PSB) concorrerá no-
vamente ao governo paulista. 

•
Nas próximas duas semanas, os postos do 
Poupatempo em todo o Estado estarão fechados 
na sexta-feira e no sábado (dias 24, 25 e 31 de 
dezembro e 1º de janeiro de 2022), vésperas e 
celebrações de Natal e Ano Novo. As unidades 
reabrem em seu horário habitual a partir de se-
gunda-feira, dias 27 de dezembro e 3 de janei-
ro de 2022. O atendimento presencial é realizado 
mediante agendamento prévio de data e horário. 
Para isso, o cidadão pode utilizar os canais digi-
tais do programa – portal www.poupatempo.sp.
gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou totens de 
autoatendimento. O Poupatempo já oferece cerca 
de 170 serviços eletrônicos, que podem ser feitos 
24 horas, sete dias por semana, com segurança 
e comodidade. Entre as opções, estão renovação 
de CNH, emissão do Atestado de Antecedentes 
Criminais, consulta de IPVA, carteira de vacinação 
digital contra a Covid-19, entre outros.
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O acordo entre o Governo Federal e a Prefeitura de São Paulo 
selou o futuro do Campo de Marte na última quarta-feira (15). 
Em reunião realizada em auditório reservado para autoridades, o 
prefeito Ricardo Nunes e o presidente Jair Bolsonaro acertaram 
os últimos detalhes das negociações, iniciadas ainda com a 
gestão do então prefeito Bruno Covas (falecido em março).

Com isso, termina uma disputa que se arrasta há cerca de 90 
anos, uma vez que a área é municipal. Porém foi ocupada pelo 
governo federal em 1932, quando São Paulo perdeu a Revolução 
Constitucionalista. Através desse acordo, União extingue a dívida 
que o município tem com a União, na casa de R$ 25 bilhões. Isso 
libera a gestão municipal de desembolsar anualmente cerca de 
R$ 3 bilhões devido à União, podendo investir em outras frentes. 

Além de passar a ter a posse definitiva da área, o governo 
federal também se livra da dívida de R$ 40 bilhões ao município, 
caso tivesse que pagar pelo tempo em que ocupou a área.  E 
a questão fica resolvida para todas as partes. No local estão 
o aeroporto Campo de Marte, o hospital militar e demais 
dependências da Aeronáutica. Especificamente para a Zona 
Norte, o desfecho é extremamente positivo, preservando a área 
que poderia ser objeto da exploração imobiliária e, na pior das 
hipóteses, desconsiderando a estrutura viária de todo o entorno. 
Já aprovado em primeiro turno na Câmara Municipal, o acordo 
segue agora para segunda votação.

Um dos aspectos mais destacados pelo prefeito Ricardo 
Nunes, é o fato do acordo liberar 3 bilhões ao ano do orçamento 
municipal, que poderá ser usado para benefício da cidade. 
Importante que a Zona Norte seja contemplada com sua 
parte em obras estruturais e ações sociais necessárias para a 
comunidade.

Outra notícia importante para a região é a inauguração oficial 
do piscinão do Córrego Paciência, realizada também na última 
quarta-feira pelo prefeito Ricardo Nunes. O projeto que teve as 
obras iniciadas em 2019 recebeu um investimento de R$ 53 
milhões, dos quais 65 % provenientes do Governo Federal e 35% 
do próprio município. Bairro como Vila Constança, Jardim Brasil e 
Vila Gustavo são diretamente favorecidos com essa obra.

Como última edição de 2021, trazemos a mensagem natalina 
do Bispo responsável pela Região Episcopal de Santana, Dom 
Jorge Pierozan. Suas palavras de fé, esperança e amor despertam 
as melhores reflexões e os verdadeiros sentimentos que devem 
perdurar ao celebrarmos o nascimento de Jesus. 

Entre outras notícias, aproveitamos para informar que teremos 
um período de pausa em nossas edições impressas, retornando 
a sua distribuição normalmente em 14 de janeiro de 2022. 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os 
nossos leitores, amigos e colaboradores por mais um ano de 
parceria. A equipe de A Gazeta da Zona Norte, juntamente com 
os familiares do jornalista Ary Silva desejam a todos boas festas 
e um ano novo com muita saúde e prosperidade!

Como evitar otites, dores de garganta e 
alergias respiratórias, as doenças do verão

O verão está chegando e, 
com ele, para muitos, a tempo-
rada de férias. Se por um lado, 
o tempo quente e seco é um ver-
dadeiro convite para praias, pis-
cinas e cachoeiras, por outro, 
pode ser a porta de entrada para 
alguns problemas de saúde.

Os otorrinolaringologistas do 
Hospital Paulista, Gilberto Ulson 
Pizarro e Cristiane Pas sos Dias 
Levy alertam para as doenças 
mais comuns na estação e dão di-
cas de prevenção às otites, dores de 
garganta e alergias respiratórias.

 
Dor de garganta

 
Apesar de mais comum no 

frio, a dor de garganta pode ter 
várias causas, sendo a mudança 
brusca de temperatura uma de-
las. Conforme dr. Gilberto, a os-
cilação do clima diminui o bati-
mento ciliar da mucosa, podendo 
deixar bactérias entrarem na 
garganta.

“A piora pode acontecer 
por conta das trocas bruscas de 
temperatura, como quando al-
guém está no sol quente e de-
pois toma sorvete. Ou, ao chegar 
da praia com o corpo quente, ir 
para o ar-condicionado”, explica o 
especialista.

O médico reitera a impor-
tância de tomar água com fre-
quência ao longo do dia, princi-
palmente durante o calor.

“A garganta é uma região que 
só trabalha bem, quando está 
úmida. Caso haja ressecamento 
por falta de hidratação ou alguma 
doença, podemos ter inflamações 
da mucosa, dores e sensações de 
inchaço ao engolir”, ressalta.

 Otites e ouvido tapado

Outro grande afetado duran-
te as férias pode ser o ouvido, 
que sofre tanto por conta das oti-
tes - processo inflamatório e in-
feccioso que acontece por conta 
do tempo excessivo que as pesso-
as passam dentro da água - como 
em decorrência dos incômodos 
causados ao descer a serra em 
direção ao litoral, por exemplo. 

Dr. Gilberto detalha como 
é possível evitar o problema, 
mantendo livre a comunicação 
do nariz com o ouvido, chama-
da de tuba auditiva. Já para evi-
tar as otites, o médico indica al-
gumas recomendações básicas:

 
•Enxugue os ouvidos com a 
ponta da toalha, sem esfregar, 
após nadar;
•Não utilize hastes flexíveis ou 
qualquer objeto dentro dos ou-
vidos. Eles podem causar feridas 

na pele, retirar a camada prote-
tora de cera e aumentar a pro-
babilidade de infecção;
•Evite mergulhar em água suja;
•Para quem tem otites recor-
rentes, é recomendável utili-
zar protetores auriculares de 
silicone;
•Procure não passar um longo 
período dentro da água.

 
Alergias respiratórias
 
Cerca de 30% da população 

brasileira possui algum tipo de 
alergia, segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Para 
aqueles que apresentam o pro-
blema, o verão costuma ser 
uma estação mais delicada, po-
dendo potencializar crises e 
desconfortos.

“Apesar das alergias respi-
ratórias estarem associadas a 
outras estações do ano, deve-
mos lembrar que é no verão 

que temos exposição a mudan-
ças bruscas de temperatura, ao 
ar seco do ar-condicionado e a 
ambientes com muitos ácaros, 
que ficaram fechados por lon-
gos períodos de tempo, como ca-
sas de veraneio”, explica dra. 
Cristiane.

A especialista destaca que, 
para um diagnóstico correto e 
completo, é importante que o 
médico pesquise o histórico clí-
nico do paciente, bem como o fa-
miliar. Dessa forma, ele poderá 
identificar a causa da alergia.

Confira abaixo algumas di-
cas da médica para diminuir as 
chances de crise:

 
•Tomar bastante água;
•Fazer lavagens nasais frequen-
tes com soro fisiológico para hi-
dratar as mucosas;
•Abrir as casas de veraneio com 
antecedência e chegar, de prefe-
rência, durante o dia para abrir 
bem a casa;
•Limpar bem a casa ou o am-
biente que irá utilizar;
•Optar por aspirar e passar 
pano úmido em vez de varrer os 
locais;
•Usar capas antiácaros em col-
chões e travesseiros;
•Sempre que possível, colocar 
travesseiros e edredons no sol;
•Evitar objetos que acumulem 
pó nos quartos, como cortinas, 
tapetes e carpetes;
•Limpar com frequência os fil-
tros de ar-condicionado;
•Evitar, quando possível, mu-
danças bruscas de temperatura; 
•Buscar auxílio médico assim 
que possível e não abandonar o 
tratamento após o verão.
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Especialistas do Hospital Paulista dão dicas de prevenção 
a problemas que podem atrapalhar as férias de verão

Como dormir melhor na estação mais quente do ano
A estação mais quente do 

ano está chegando e, com ela, 
vem aquela dificuldade para ter 
uma noite de sono tranquila e 
reparadora que afeta muitas 
pessoas. As altas temperaturas 
tornam mais difícil para o corpo 
dissipar o calor e esfriar antes 
de dormir. Por esse motivo, as 
noites quentes e úmidas de ve-
rão podem dificultar o adorme-
cimento e o sono contínuo, re-
duzindo a sua eficiência.

“O calor pode interromper o 
tempo que passamos em cada es-
tágio do sono, que são essenciais 
para regular os processos meta-
bólicos e hormonais do corpo e 
contribuem com a eliminação de 
toxinas e o fortalecimento do sis-
tema imunológico. Por isso, ter 
uma boa alimentação à noite e 
resfriar o corpo são só algumas 
práticas que ajudam a ter um 
sono contínuo e de qualidade”, 
explica a dra. Verena Senn, neu-
rocientista e especialista do sono 
da Emma - The Sleep Company.

Mas, afinal, como despertar 
pela manhã se sentindo renova-
do nesse calorão? Confira cinco 
dicas! 

 
•Mantenha o quarto fresco

Manter as janelas e cortinas 
fechadas durante o dia é uma 
maneira eficaz de evitar que o 
quarto aqueça com a luz do Sol. 
Você ainda pode abrir as janelas 
de manhã cedo e à noite para 
ajudar o vento a circular e dei-
xar o ambiente mais fresco.

•Encontre um bom colchão
A temperatura do nosso cor-

po cai 1,5 graus Celsius quando 
atingimos o estágio de sono pro-
fundo. No entanto, em noites de 
verão extremamente quentes, 
chegar a esse estágio pode ser 
impossível. Por isso, investir em 
colchões tecnológicos com isola-
mento térmico que ajudam a re-
gular a temperatura corporal 
é uma boa opção para as noites 
mais quentes.

 
•Refresque-se com um ba-
nho antes de dormir

Tomar uma ducha com a 
água mais quente antes de dor-
mir pode induzir um sono me-
lhor, fazendo com que a tempe-
ratura corporal central diminua. 
O calor faz com que os vasos san-
guíneos em nossas mãos e pés se 

dilatem, permitindo que o corpo 
elimine o excesso de calor corpo-
ral e permaneça mais frio.

 
•Atenção à alimentação

Uma refeição farta antes de 
dormir pode dificultar o esfria-
mento do corpo, que ainda estará 
digerindo a comida. Além disso, 
alimentos picantes aumentam a 
temperatura corporal, e o álcool 
pode causar suores noturnos que 
diminuem a qualidade do sono.

 
•Resfrie pontos de pulsação

Pulsos, têmporas e pernas 
são algumas áreas que, quando 
mantidas em local fresco, aju-
dam a reduzir a temperatura 
geral do corpo. Se você está so-
frendo com o calor, tente jogar 
um pouco de água nesses pontos 
para um alívio imediato.
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Confira cinco dicas para garantir um despertar mais tranquilo mesmo no calor

Poupatempo fecha na véspera e 
nos dias de Natal e Ano Novo
Nas próximas duas sema-

nas, os postos do Poupatempo 
em todo o Estado estarão fecha-
dos na sexta-feira e no sábado 
(dias 24, 25 e 31 de dezembro 
e 1º de janeiro de 2022), véspe-
ra e celebrações de Natal e Ano 
Novo.

As unidades reabrem em seu 
horário habitual, a partir de se-
gunda-feira, dias 27 de dezem-
bro e 3 de janeiro de 2022.

O atendimento presen-
cial é realizado mediante agen-
damento prévio de data e ho-
rário. Para isso, o cidadão 

pode utilizar os canais digi-
tais do programa – portal www. 
poupatempo.sp.gov.br, aplica-
tivo Poupatempo Digital ou to-
tens de autoatendimento.

O Poupatempo já oferece 
cerca de 170 serviços eletrôni-
cos, que podem ser feitos 24 ho-
ras, sete dias por semana, com 
segurança e comodidade. Entre 
as opções, estão: renovação de 
CNH, emissão do Atestado de 
Antecedentes Criminais, con-
sulta de IPVA, carteira de vaci-
nação digital contra a Covid-19, 
entre outros.
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Postos não funcionam nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e no dia 1º de 
janeiro. Pelos canais digitais, cerca de 170 opções estão disponíveis

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.


