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O que foi notícia na semana

Editorial
O bairro Edu Chaves volta a ser destaque em nossa edição,
dessa vez pelas obras que acontecem na altura do número 500
da principal Avenida Edu Chaves. Embora polêmica, uma vez
que causa transtorno para os moradores, a obra é importante
para recuperação estrutural da via, e já vem sendo executada
desde fevereiro pela Secretaria de Infraestrutura Urbana da
Prefeitura de São Paulo.
As intervenções devem durar ainda quatro meses, o que
exige a colaboração dos moradores na questão do trânsito, do
respeito às regras e da colaboração em geral. De acordo com
os moradores, a maioria dos motoristas e usuários de ônibus
foram surpreendidos com as intervenções sem a devida
antecedência. Além de sinalização antecipada, sugerem
maior visibilidade para evitar possíveis acidentes.

O presidente Jair Bolsonaro vetou nova Lei Aldir Blanc, que
previa a transferência de R$ 3 bilhões anuais para que Estados e
municípios financiassem iniciativas culturais. De acordo com
o presidente, esse projeto é inconstitucional e não atende ao
interesse público.
•

Em resposta ao crescente número de roubos, assaltos e
todo tipo de violência na cidade de São Paulo, o governador
Rodrigo Garcia e o prefeito de
São Paulo, Ricardo Nunes, anunciaram na última quarta-feira (4),
a Operação Sufoco, que irá aumentar o efetivo policial nas ruas
dos atuais 5 mil, para até 9,7 mil.
Foto: Governo do Estado de São Paulo

Ainda nesta edição, destacamos os 72 anos do Jardim Peri,
bairro que se desenvolveu no entorno do Córrego Guaraú, e
que também foi se desenvolvendo à medida que as obras no
córrego foram executadas. Atualmente, é um bairro atendido
pelos serviços básicos em Educação, Saúde, rede de comércio
e serviços. Jardim Peri evoluiu muito. Seus moradores, porém,
sempre relatam a necessidade de intensificar os serviços de
limpeza das ruas e pavimentação, assim como a melhoria dos
serviços já existentes.
Ao comemorar 72 anos de formação, Jardim Peri já é um dos
bairros que vê sua população aumentar a cada ano, razão pela
qual sua estrutura precisa de constante implementação. Entre
outras notícias da região, trazemos também informações sobre
recentes interdições em bairros como Mandaqui e Santana, além
da programação cultural que acontece nos mais variados bairros.
Acompanhe essas e outras informações regionais neste
número de AGZN. Uma boa leitura a todos, excelente final de
semana e até a próxima edição.

Maio Roxo

Campanha conscientiza sobre
a importância do diagnóstico
precoce das doenças
inflamatórias intestinais
A campanha Maio Roxo
realizada anualmente procu
ra conscientizar a população
sobre a importância do diag
nóstico precoce das doenças
de Crohn e retocolite ulcera
tiva, conhecidas como doen
ças inflamatórias intestinais
(DIIs).
O objetivo é reduzir o
preconceito em torno dos
pacientes
diagnosticados
com essas enfermidades.
De acordo com a Associação
Bra
sileira de Colite Ul
cerativa e Doença de Crohn,
cerca de cinco milhões de
pessoas no mundo convi
vem, atualmente, com essas
enfermidades que provo
cam inflamações no tecido
intestinal.

Principais sintomas
A doença de Crohn atinge
o sistema digestivo do pacien
te, enquanto a retocolite ulce
rativa inflama o cólon e o reto
(intestino grosso). Apesar de
atingirem regiões distintas,
os sintomas são semelhan
tes: diarreia persistente; có
lica abdominal; sangramento
retal e fadiga.
Diante desses sintomas,
a orientação é buscar atendi
mento na Unidade Básica de
Saúde (UBS) mais próxima de
sua residência, que é a porta de
entrada do Sistema Único de
Saúde (SUS) na capital. Os en
dereços podem ser consultados
pela plataforma (http://busca
saude.prefeitura.sp.gov.br/)
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Durante o anúncio, o governador Rodrigo Garcia afirmou que
“o bandido que levantar arma
para polícia vai levar bala da polícia que, dentro dos limites da
lei, vai agir com muito rigor em
relação à criminalidade”. Outra
medida anunciada, foi a elaboração de um esquema de segurança junto a empresas de entrega
por aplicativo, para intensificar
a fiscalização dos motofretistas
para evitar que criminosos se
passem por esses profissionais.
•
Dados publicados na última quinta-feira pela Organização Mundial
da Saúde (OMS), apontam que a
pandemia da Covid-19 causou
cerca de 14,9 milhões de mortes
em todo o mundo, considerando o período de 1º de janeiro de
2020 e 31 de dezembro de 2021.
Segundo a OMS, no Brasil, esse
número ficou em 681.267 perdas,
cerca de 60 mil a mais do que os
dados divulgados pelo governo.

Meningite é uma das doenças graves
que podem ser evitadas com vacinação
A Meningite é uma infec
ção que se instala quando
uma bactéria ou vírus vence
as defesas do organismo e se
instala nas meninges, mem
branas que protegem o cé
rebro, a medula espinhal e
outras partes do sistema ner
voso central. Transmitida
por gotículas e secreções do
nariz e garganta de pessoas
contaminadas, a Meningite
em sua forma grave pode le
var à morte.
Sua forma mais frequen
te é a Meningite Viral, ge
ralmente com menor risco
de complicações. Já a forma
bacteriana, que tem como
principal causador a bac
téria Meningococo, segui
da pelo Pneumococo, tem
maior índice de complica
ções. Embora mais raro, há
também a Meningite Fún
gica, geralmente associada a
doenças de base que compro
metem a imunidade, tam
bém com altas taxas de com
plicações e sequelas.
Entre os sintomas da do
ença estão: dores de cabeça
e na nuca, rigidez no pesco
ço, febre, vômito, confusão
mental, gangrena - morte
do tecido corporal - de pés,

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Vacinar as crianças é a melhor forma de evitar
doenças graves como Meningite

pernas, braços e mãos, para
lisia e surdez. Devido à possi
bilidade de rápida evolução, a
Meningite exige diagnóstico e
tratamento precoces, aumen
tando as chances de cura.
A melhor forma de pre
venção é manter a vacinação
em dia, uma vez que o imu
nizante contra a Meningite
é oferecido gratuitamente
pelo Sistema Único de Saúde
(SUS).
Crianças são imunizadas
com a vacina meningocócica

C. 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 me
ses. 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. Ela está disponí
vel gratuitamente nos postos
de saúde apenas para ado
lescentes de 11 e 12 anos. A
dose é única.

