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O que foi notícia na semana

O governador Rodrigo Garcia 
nomeou o coronel Henguel Ri
cardo Pereira como o novo se-
cretário-chefe da Casa Militar e 
coordenador estadual de Pro-
teção e Defesa Civil. A nomea-
ção foi publicada na edição desta 
quarta-feira (27) do Diário Oficial 
do Estado. Ele dará continuida-
de ao trabalho feito pelo coronel 
Alexandre Monclus Romanek.

•

Pesquisadores brasileiros iden-
tificaram um mecanismo ligado 
ao agravamento da COVID-19 
nos pulmões, abrindo uma nova 
possibilidade para tratamento. 
O estudo foi publicado na re-
vista científica Biomolecules  e 
mostrou que essa espécie de 
“tempestade” de enzimas ajuda 
no processo de inflamação exa-
cerbada do pulmão, que acaba 
alterando as funções do órgão. 
A expectativa é de que essa des-
coberta facilite o caminho para 
novos tratamentos e para a cura. 

•
Executivos do WhatsApp e o 
presidente Jair Bolsonaro se 
reuniram na última quarta-fei-
ra (27) e afirmaram que o recur-
so Comunidades só será lança-
do no Brasil depois das eleições 

de outubro. Segundo o repre-
sentante do WhatsApp, a me-
dida não está vinculada a um 
acordo com o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). Participaram da 
reunião com o presidente o 
head do WhatsApp no Brasil, 
Guilherme Horn, e o ministro 
das Comunicações, Fábio Faria.

•
A guerra na Ucrânia já se esten-
de por dois meses e o presiden-
te russo, Vladimir Putin, alertou 
que a Rússia pode responder 
com um ataque “relâmpago” a 
qualquer interferência estratégi-
ca. Putin destacou que a Rússia 
dispõe de armas que “ninguém 
pode se gabar agora” e que as 
usará se necessário, fazendo 
uma clara referência às armas 
nucleares. 
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Editorial
O Horto Florestal e o Parque Estadual da Cantareira já funcionam 

sob a gestão da iniciativa privada. Responsável por outras áreas 
verdes importantes para a cidade, a empresa Urbia venceu a 
licitação e começou no último dia 18 sua gestão nesses dois espaços 
importantíssimos para a Zona Norte.

Além de gerir a área de visitação dos parques, a concessionária 
tem o compromisso de investir cerca de R$ 56 milhões no período 
de 30 anos. Desse total, R$ 31 milhões devem ser aplicados até 2028 
em manutenção e melhorias. Já nesse período inicial, os visitantes 
podem encontrar algumas mudanças, como a venda de comidas e 
bebidas e alguns serviços como ambulatório e uma programação 
oferecida semanalmente. 

Outra mudança é a cobrança de algumas taxas com 
valores atualizados para a visitação às trilhas e aos núcleos do 
Parque Estadual da Cantareira, além da oferta de brinquedos 
onde também são cobradas taxas. Obviamente, o retorno 
financeiro para a concessionária acontece via bilheterias. Sem 
recursos financeiros, impossível implantar melhorias. Porém, é 
fundamental que esses parques continuem sendo acessíveis para 
a população em geral, ainda muito carente de bons espaços de 
lazer e entretenimento. Certamente, esse será um dos aspectos 
mais cobrados pelos usuários, que além de uma boa gestão 
ambiental, não abre mão desse espaço que sempre foi público.

Ainda nesta edição, destacamos a programação de reuniões e 
audiências a serem realizadas pela Prefeitura de São Paulo para a revisão 
do Plano Diretor da cidade. Após um longo período de restrições, 
alguns eventos públicos podem agora ser realizados, prometendo 
uma ampla revisão com base nas considerações da população.

Mais uma vez, o Trecho Norte do Rodoanel volta a ser notícia. 
Porém, mais um cancelamento no processo de retomada das obras, 
sem perspectiva para acontecer. Totalmente paradas desde 2019, 
essas obras enfrentam ainda a deterioração do que já foi construído, 
aumentando com o passar do tempo o prejuízo aos cofres públicos.

Na última semana, registramos ainda o falecimento de um 
de nossos colaboradores, o jornalista Paschoal XIII. Praticamente 
desde o início da história de AGZN, Paschoal escreveu a coluna Cena 
Livre, oferecendo um belo trabalho na cobertura da dramaturgia 
brasileira. A sua família e amigos, a solidariedade da equipe de 
AGZN e familiares do jornalista Ary Silva (fundador de AGZN).

Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e até nossa 
próxima edição!
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Pandemia da Covid-19 faz aumentar casos de bruxismo
Um estudo da Univer si

dade Federal do Rio de Ja
neiro (UFRJ) feito com estu
dantes universitários sobre os 
impactos da pandemia no es
tresse, no sono e na saúde bu
cal revelou que 30% dos en
trevistados se consideraram 
muito estressados com a che
gada da Covid19. O levan
tamento avaliou alterações 
causadas na pele, nos den
tes, glândulas, ossos e múscu
los localizados na boca, pesco
ço, cabeça e face. O resultado 
apontou um aumento em ca
sos de bruxismo, que consiste 
em um movimento involun
tário caracterizado pelo ran
ger e/ou apertar dos dentes. 

Segundo o cirurgiãoden
tista do Sesc Anápolis, Gustavo 
Henrique Sousa Cos ta, o bru
xismo é uma con dição que 
atinge cerca de 31% da popula
ção adulta e pode gerar danos 
irreversíveis aos dentes e algu
mas das consequências são:

•Desgaste dentário;
•Trincas em esmalte;

•Hipersensibilidade dentária;
•Fratura de restaurações ou 
até mesmo do próprio dente;
•Dores na musculatura da 
mastigação;
•Distúrbios na articulação 
temporomandibular  que 
pode gerar dores de cabeça ou 
até mesmo o deslocamento da 
mandíbula – entre outros.

“O tratamento”, expli
ca Gustavo, “consiste no 

controle dos sintomas e mui
tas vezes é necessário uma 
mudança no estilo de vida 
para a melhora da doença. 
O cirurgiãodentista tam
bém pode julgar necessário 
o acompanhamento de uma 
equipe multidisciplinar para 
auxiliar no tratamento.”

O profissional explica 
que, de acordo com a litera
tura, os tratamentos dispo
níveis para pacientes com 
bruxismo são variados e vão 
depender de cada situação. 
Alguns dos tratamentos dis
poníveis incluem ajuste na 
mordida, utilização de pla
cas oclusais e aparelhos es
pecíficos, injeção intramus
cular de toxina botulínica e 
medidas para controlar a an
siedade e o estresse. 

“É importante ressaltar 
que cada caso é único, por 
isso é muito importante pro
curar um cirurgiãodentis
ta e se informar sobre a me
lhor terapia indicada para o 
seu caso”, explica Gustavo 
Henrique.
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Condição pode causar, 
de desgaste dentário a 

dores de cabeça e 
deslocamento de mandíbula

QUANDO O AMOR TEM 
QUE ESPERAR..., de Jo
cenara da Costa Schar dong 
(Editora: Publi cação In de pen
dente). Uma história verídica 
revelada do plano espiritual 
com o intuito de auxiliar a evo
lução de uma alma vinculada 
neste processo terreno, mas 
também com o desígnio de 
mostrar para o mundo o valor 
de um amor verdadeiro e as 
consequências de decisões to
madas em nossas vidas, mui
tas vezes, presas numa ilu
são sobre a opinião das outras 
pessoas. Preço: PagSeguro – 
R$ 40 / Clube dos Autores  
R$ 43,88 (versão impressa) e 
R$ 20,34 (ebook)  Links para 
a venda: PagSeguro: https:// 
sacola.pagseguro.uol.com.

br/ac54a6d40bdb4eb7
9d72353153067d63 e Clube 
dos Autores: https://clubede
autores.com.br/livro/quando
oamortemqueesperar

Livros Novos

“Dia D” de vacinação contra a Gripe 
e o Sarampo acontece neste sábado 

Neste sábado (30), o Go
verno de SP promove o “Dia 
D” para a imunização de 
crianças contra o Sarampo e 
Gripe. A ação visa vacinar o 
público infantil, de 6 meses a 
menores de 5 anos de idade, 
para a prevenção das doenças 
para essa faixa etária. A cam
panha será realizada em cer
ca de 3,2 mil postos de Saúde 
em todo o Estado, que estarão 
abertos entre às 8 e 17 horas.

Calendário de SP de 
vacinação contra a 
Influenza (Gripe)

•27 de março: Idosos acima 
dos 80 anos;
•4 de abril: Idosos acima de 
60 anos e trabalhadores da 
saúde;
•30 de abril: Crianças 

acima de 6 meses a menores 
de 5 anos de idade;
•2 de maio: Gestantes e 
puérperas;
•9 de maio: Indígenas, pro
fessores, pessoas com de
ficiência e pessoas com 
comorbidades;
•16 de maio: forças de se
gurança e salvamento, forças 

armadas, funcionários do 
sistema prisional, caminho
neiros, trabalhadores do 
transporte coletivo rodoviá
rio de passageiros urbanos e 
de longo curso, trabalhado
res portuários e população 
privada de liberdade e ado
lescentes e jovens sob medi
da socioeducativa.
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Campanha voltada para crianças, profissionais da Saúde e pessoas 
com mais de 60 anos acontece em mais de 3 mil postos de saúde


