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Poupatempo Digital
é inaugurado na
capital paulista
O governador Rodrigo
Garcia inaugurou, nesta
terça-feira (26), o primeiro
Poupatempo a oferecer ser
viços de forma digital e, por
tanto, sem a necessidade de
agendamento prévio para
sua utilização.
Com capacidade para
oferecer 850 atendimentos
por dia, a unidade oferece
totens de autoatendimen
to, computadores e tablets,
para que os usuários conclu
am suas solicitações de ma
neira autônoma. Além disso,
o posto disponibiliza wi-Fi,
para quem preferir realizar
serviços do próprio celular, e
colaboradores que estão de
prontidão para auxiliar e ti
rar dúvidas dos cidadãos.
Além da iniciativa inédi
ta de oferecer atendimentos
eletrônicos do Poupatempo,
o posto também será o pri
meiro a contar com atendi
mento presencial do CREASP, órgão responsável pela
fiscalização de atividades
profissionais nas várias mo
dalidades da Engenharia,
Agronomia e Geociências,

além dos tecnólogos. Para
ter acesso a esses serviços
presenciais, o interessado
deve agendar o atendimento
pelo site www.creasp.org.br.
A parceria com o ór
gão também se estende aos
atendimentos eletrônicos.
Junto com a abertura do
Poupatempo, o CREA-SP
começa a oferecer duas op
ções de atendimento pelos
canais digitais do programa:
Consulta de Autenticidade
de Certidão, para quem de
seja consultar se um pro
fissional está em dia com o
CREA, o que lhe permite
exercer a profissão, e a emis
são da Certidão de Registro
e Quitação de Anuidade, ex
clusivo para os profissionais
atendidos pelo órgão.
Localizada na sede do
Conselho Regional de Enge
nharia e Agronomia do Es
tado de São Paulo, na Ave
nida Brigadeiro Faria Lima,
1.059, em Pinheiros, a uni
dade atende de segunda a
sexta-feira, das 9 às 17 ho
ras, e aos sábados, das 9 às
13 horas.
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A unidade conta com formato de atendimento inovador e
capacidade para realizar 850 serviços por dia

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte
•Água Fria - *Drogaria Sullafarma Ltda. - Av. Água Fria,
1.114/ 1.118 - *Drogaria Jd. França Ltda. - R. José Albuquerque Medeiros, 194 - *Droga Tato Ltda. - Av. Dr. Meirelles Reis,
90 •Alto de Santana - *Farmácia e Drogaria Cantareira 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 •Freguesia do Ó - *Drogaria
São Paulo S/A. - R. Bonifácio Cubas, 116 - *Drogaria Alpha
Ltda. - Av. Itaberaba, 2.629 - *Edfarma Ltda. - R. Bartolomeu
Faria, 651-A •Imirim - *José Sérgio da Silva e Cia Ltda - R. Nova
dos Portugueses, 822 - *Minefarma Ltda. - Av. Imirim, 1.592 *Drogaria Imifarma 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 - *Drogaria Fornazari Ltda. - R. Parapuã, 700 •Jd. Brasil - *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. Paulistano - *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 - *Drogaria Bruno Ltda. - Av. Leôncio de
Magalhães, 131 •Jd. Tremembé - *Drogaria Alpes do Jaçanã
Ltda. - Av. Maria A. 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 - *Drogaria 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.

2ª

Turma

- 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 Utiyama 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. Cel. Sezefredo
Fagundes, 1.354 - *Drogaria Vizofarma Ltda. - Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 2.133 - *Bio Derma Farmácia de Manipulação
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.
Tucuruvi, 403 - *Drogadex Ltda. Av. Cel. Sezefredo 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 - *Drogaria 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.
Cachoeirinha - *Takashi Sakamoto e Cia. Ltda. - Av. Parada
Pinto, 01 •V. Nivi - *Drogaria Nagamine Ltda. - R. Baltazar de
Moraes, 61 •V. Paulistano - *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.
Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias

Associação Amigos do Mirante do Jd.
São Paulo retoma reuniões presenciais
Foto: AGZN

Reuniões presenciais da Associação Amigos do Mirante do Jardim São Paulo
são retomadas nesta sexta-feira (29)

A Associação Amigos
do Mi
rante do Jardim São
Pau
lo, entidade presidida
por Alba Medardoni, reto
ma, nesta sexta-feira (29),
suas reuniões presenciais

mensais. O encontro con
ta com a presença de auto
ridades públicas nas áreas
de segurança pública e ges
tão urbana. Com início pre
visto às 20 horas, a reunião

acontece no salão de festas
do Santuário Nossa Senhora
da Salette, localizado na
Rua Dr. Zuquim, 1.746. O
estacionamento no local é
gratuito.

Vacinação infantil é a principal
arma contra a meningite
A cobertura vacinal infan
til, de uma maneira geral,
vem apresentando queda des
de 2015. Esse fato preocu
pa especialistas, que alertam
para o risco da volta de do
enças já erradicadas ou sob
controle. Dados do Sistema
de Informação do Programa
Nacional de Imunizações
(PNI) de 2021 mostram que,
entre as 15 vacinas que fa
zem parte do calendário do
Ministério da Saúde, pelo me
nos nove tiveram uma re
dução brusca no número de
aplicações.
No caso da Meningite,
doença que pode levar à mor
te em 24 horas, por exem
plo, a vacinação é a única pre
venção eficaz. “A vacinação é
a forma mais eficaz e segura
de se adquirir proteção contra
doenças infecciosas. Por meio
dela, os riscos de adoecimen
to ou de manifestações gra
ves, que podem levar à inter
nação e até mesmo ao óbito,
diminuem consideravelmen
te”, explica a infectologista
Re
becca Saad, coordenadora
do SCIH (Serviço de Controle
de Infecção Hospitalar) do
CEJAM - Centro de Estudos e
Pesquisas “Dr. João Amorim”.
O que é a meningite
Meningite é uma infecção
que se instala quando uma
bactéria ou vírus atinge as
meninges, três membranas
que envolvem e protegem o
cérebro, a medula espinhal e
outras partes do sistema ner
voso central. Sua transmissão
é feita por meio de gotículas e
secreções do nariz e garganta
de pessoas contaminadas. De
acordo com a profissional, al
gumas pessoas podem apre
sentar e transmitir a bactéria
sem estarem doentes.
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Meningite é uma das doenças graves que podem
ser evitadas com vacinação

Entre os principais tipos
de Meningite estão a viral,
considerada a mais frequen
te e com menor potencial de
complicações, e a bacteria
na, que tem como principal
nin
causador a bactéria Me
gococo, seguida pelo Pneu
mococo, Haemophilus e My
Tuberculosis.
cobacterium
“Ela é considerada mais gra
ve pelo seu potencial de com
plicações”, explica.
Embora mais raro, exis
te também a Meningite fún
gica, geralmente associada a
doenças de base que compro
metem a imunidade, consi
derada de difícil tratamento
e com alta taxa de compli
cações e sequelas. Entre os
sintomas da doença estão as
dores de cabeça e na nuca,
rigidez no pescoço, febre, vô
mito, confusão mental, gan
grena - morte do tecido cor
poral - de pés, pernas, braços
e mãos, paralisia e surdez.
Prevenção e tratamento
Devido à possibilidade
de rápida evolução, quan
to mais cedo o diagnósti
co e tratamento no hospital
forem realizados, maiores

serão as chances de cura.
Mesmo assim, cerca de 11 a
19% das pessoas que sobre
vivem à doença, podem ficar
sequelas como: perda de au
dição, amputação de mem
bros, alterações neurológi
cas e cicatrizes na pele.
“A melhor forma de pre
venir a Meningite é por meio
da vacinação. Atualmente
o Sistema Único de Saúde
(SUS) oferece gratuitamen
te dois tipos de vacina con
tra a Meningite: a meningo
cócica C e a ACWY”, explica
a infectologista.
A vacina meningocócica
C é oferecida gratuitamen
te nos postos de saúde para
crianças com menos de 5
anos. O esquema vacinal fun
ciona com três doses: uma
aos 3 meses de vida, outra
aos 5 meses e uma terceira
dose de reforço aos 12 meses.
Há também a vacina
ACWY que protege contra
meningites e infecções gene
ralizadas causadas pela bac
téria meningococo dos tipos
A, C, W e Y. Disponível gra
tuitamente nos postos de
saúde, é indicada em dose
única para adolescentes de
11 e 12 anos.

