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O que foi notícia na semana
As fortes chuvas provocaram 
a maior tragédia registrada no 
Estado de Pernambuco. Na ma-
nhã da última quinta-feira, o go-
verno anunciou a morte de pelo 
menos 122 pessoas e ainda o 
desaparecimento de duas na re-
gião de Recife. A situação chega 
a ser pior do que a registrada em 
1975, quando cerca de 80% da 
capital ficou submersa e foram 
registradas 104 mortes. 

•
O PIB (Produto Interno Bruto) 
brasileiro registrou alta pelo se-
gundo trimestre consecutivo. De 
acordo com dados divulgados 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), o cresci-
mento chegou a 1% em relação 
ao quarto trimestre de 2021. Em 
relação ao primeiro trimestre de 
2021, a alta foi de 1,7%. O prin-
cipal setor responsável pela alta 
foi o de serviços, tendo em vista 
a demanda reprimida durante a 
pandemia. 

•
Pesquisa de intenção de voto 

divulgada na última quarta-
feira (1°) pelo Instituto Paraná 
Pesquisas, aponta que o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) continua liderando a 
corrida presidencial com 41,4% 
das intenções de voto. Em se-
gundo lugar, o presidente Jair 
Bolsonaro soma 35,5% da pre-
ferência do eleitorado. Ciro 
Gomes (PST) segue em terceiro 
com 7,7%, seguido por Simone 
Tebet (MDB) com 1,4% e André 
Janones (Avante) com 1,3%. 
Felipe Dávila (Novo), Luciano 
Bivar (União Brasil), Vera Lúcia 
(PSTU), Pablo Marçal (PROS) e 

Eymael (DC)  não atingiram 1% 
das intenções de voto de acordo 
com essa pesquisa. 

•
O Reino Unido iniciou na últi-
ma quinta-feira (02) as comemo-
rações do Jubileu de Platina da 
Rainha Elizabeth II, marcando 
seus 70 anos de reinado, o mais 
longo de sua história. Até en-
tão, o mais longevo reinado foi 
a Rainha Vitória, ainda no sécu-
lo 18, que durou 63 anos. Aos 96 
anos de idade, a Rainha Elizabeth 
tem apresentado problemas de 
mobilidade, o que traz os prín-
cipes Charles (73 anos) e Willian 

(39 anos) ao 
protagonismo 
dos eventos 
oficiais. Ao 
mes mo tem-
po que os in-
gleses cele-
bram o longo 
reinado de Eli-
zabeth, o cli-
ma de suces-
são é notório.
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Editorial
O Horto Florestal e o Parque Estadual da Cantareira, 

atualmente chamado Floresta Cantareira, são importantes 
áreas de visitação da cidade e, recentemente passaram a ter sua 
manutenção concedida à iniciativa privada. Desde 18 de abril 
último, os dois parques contam com a gestão da Concessionária 
Urbia Águas Claras, responsável pela manutenção das áreas de 
uso público, ou seja 3,6% do contingente total. 

Desde então, muitos usuários questionam de que forma 
essa mudança na gestão pode impactar o uso público 
dessas áreas. Além da conservação ambiental, a concessão 
prevê o investimento de até R$ 56 milhões nos próximos 30 
anos, sendo um montante de R$ 31 milhões até 2028. Esses 
investimentos devem se traduzir nas melhores condições dos 
equipamentos como: banheiros, estacionamento e demais 
áreas de serviço à população, entre outros aspectos.

 Além da intensa visitação aos finais de semana, o Horto 
Florestal divulga uma extensa programação de atividades 
gratuitas durante toda a semana, para todas as idades. Com 
relação à Floresta da Cantareira, a ideia é fortalecer sua 
vocação turística, trazendo ainda mais visitantes para seus 
principais atrativos, como a famosa Pedra Grande, que está a 
mais de mil metros de altitude na Serra da Cantareira e oferece 
uma das mais belas vistas da cidade de São Paulo.

Importante ressaltar sempre, que esses parques fazem 
parte da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de 
São Paulo, trecho integrante da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica, que prevê monitoramentos, pesquisas, educação 
ambiental e gerenciamento de ecossistemas. Esses fatores 
intensificam a responsabilidade da concessionária quanto 
à necessidade de rigorosa preservação ambiental para o 
sucesso da parceria.

Essa e outras notícias regionais estão neste número de  
A Gazeta da Zona Norte. Uma boa leitura a todos, ótimo final 
de semana e até nossa próxima edição. 
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Tabagismo mata mais de 8 milhões de 
pessoas pelo mundo, segundo OMS
O cigarro é um fator de 

risco importante para o apa-
recimento de diversas doen-
ças crônicas não-transmissí-
veis, por isso é considerado 
o responsável por mais de 8 
milhões de mortes no mun-
do, de acordo com o levanta-
mento da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS). O fumo 
influencia a maioria dos cân-
ceres e grande parte das do-
enças pulmonares, como do-
ença pulmonar obstrutiva 
crônica (DPOC) e enfisema 
pulmonar.

Conforme a dra. Luciana 
Defendi Navarrete, médi-
ca de Saúde da Família res-
ponsável pelo Grupo de Ta-
ba gismo da UBS Jardim 
São Bento, gerenciada pelo 
CEJAM - Centro de Estu dos 
e Pesquisas Dr. João Amo rim, 
o vício, que na maioria das ve-
zes é incentivado por amigos, 
está relacionado ainda ao de-
senvolvimento de aproxima-
damente 50 patologias.

“Fumar diminui consi-
deravelmente a expectativa 
de vida de uma pessoa, uma 

vez que o ci-
garro possui 
s u b s t â n c i a s 
que reduzem 
a quantidade 
de captação de 
oxi  gênio no or-
ganismo”, afir-
ma. Segundo a 
especialista, o 
tabaco também 
afeta pesso-
as não-fuman-
tes que convi-
vem com quem 
fuma. “O fumante passivo 
está exposto aos componentes 
tóxicos e cancerígenos pre-
sentes na fumaça ambiental 
do tabaco, que contêm, pra-
ticamente a mesma composi-
ção da tragada pelo fumante. 
São cerca de 4 mil compostos, 
dos quais mais de 200 são tó-
xicos e cerca de 40 são cance-
rígenos”, reitera a médica.

Como deixar de fumar?

Quem quiser abandonar 
o vício pode encontrar apoio 
especializado e gratuito. 

O Programa Nacional de 
Cessação ao Tabaco, ins-
tituído pelo Ministério da 
Saúde em 2013, foi inserido 
na Atenção Básica, tornan-
do as UBS responsáveis por 
assistir os pacientes tabagis-
tas. “O primeiro e mais im-
portante passo é ter o desejo 
e já estar planejando parar. 
Depois, é importante que o 
fumante agende uma con-
sulta com o médico da famí-
lia de sua região, para rea-
lizar os exames prévios que 
avaliarão se ele está apto a 
participar do grupo”, afirma 
dra. Luciana.
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Tabagismo prejudica fumantes e não-fumantes
Acidentes no canteiro 

central da Avenida 
Braz Leme

“Com satisfação, li a re-
portagem sobre acidentes no 
canteiro central da Avenida 
Braz Leme.

Espero que ela tenha sen-
sibilizado os responsáveis.

De qualquer forma, 
agra deço a atenção a mim 

dispensada, sabendo que 
este procedimento, honra 
a linha editorial implanta-
da pelo saudoso Ary Silva”. 
Aten ciosamente, Walter An-
tonio Chiarioni

Deixa Que Eu Conto

*Este é um espaço aberto ao leitor, 
sendo o teor dos textos de inteira 

responsabilidade de quem os assina. 
Os textos aqui publicados não  
expressam necessariamente a  

opinião de A Gazeta da Zona Norte.
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(Dados fornecidos pelo Sindicato das Farmácias)

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

•Casa Verde - *Drogaria Drogamavel Ltda. - R. Dr. César Castiglione Jr., 205 - *Droga Reims Ltda. - R. 
Reims, 448/450 - *Paulo Cesar Ferreira & Cia. Ltda. - Av. Casa Verde, 1.731 •Casa Verde Alta - *Droga 
Sérgio Ltda. - R. Joaquim Afonso de Souza, 871 •Freguesia do Ó - *Drogasil S/A. - Av. Santa Marina, 
2.569 - *Drogaria Rizato Ltda. - Av. Itaberaba, 953 - *J.K.I. Drogaria Ltda. - R. Dr. Márcio Munhoz, 
135 •Imirim - *Y. Silahigue & Cia. Ltda. - Av. Imirim, 2.086 - *Alcino Alves Villela & Cia. Ltda. - Av. 
Imirim, 1.243 - *Drogaria Novo Renascer Ltda. - Av. Imirim, 2.737 - *Paulo Zaidan & Cia. Ltda. - R. 
Padre João Gualberto, 648 •Itaberaba - *Drogaria Central Itaberaba Ltda. - R. Parapuã, 204 •Jaçanã 
- *Droga Orto Ltda. - Av. Luís Stamatis, 574 - *Drogaria Bruneto Ltda. - Av. Luís Stamatis, 1.261 - *Dro-
ga Benjamin Ltda. - Av. Luís Stamatis, 781 - *Coml. Farmacêutica Florestal Ltda. - Av. Guapira, 1.074 
•Jd. Brasil - *Drogaria e Perfumaria Unix Ltda. - Av. Tenente Sotomano, 1.405 - *Drogaria e Perf. 
Avenida Ltda. - Av. Mendes da Rocha, 245 - *Farmácia Santa Cecília Ltda. - Av. Roland Garros, 774 
•Jd. Peri - *Tatiana Braga dos Santos - R. Morro do Valongo, 60 •Jd. São Paulo - *Drogaria Mirassol 
Ltda. - Av. Leôncio de Magalhães, 1.090 - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Luís Dumont Villares, 1.080 
•Jd. Tremembé - *Drogaria São Carlos do Tremembé Ltda. - Av. Coronel Sezefredo Fagundes, 1.874 
*Farmácia Moraes Ltda. - Av. Maria Amália Lopes Azevedo, 85 - *Drogaria e Perf. de Tutti Ltda. - Av. 
Maria Amália L. Azevedo, 2.963 •Lauzane Paulista - *Drogaria Ervas Medic. Alemanha Ltda. - R. 
Cons. M. de Barros, 3.828 - *Drogaria Ultramarino Ltda. - Av. Ultramarino, 318 - Lj. 02 - *Droga Viviani 
Ltda. - R. Frauenfeld, 31 •Limão - *Drogaria Enymar Ltda. - R. Prof. Dário Ribeiro, 58 - *Drogaria Novo 
Pacaembu Ltda. - Av. Dep. Emílio Carlos, 142 •Mandaqui - *Drogaria Guacá Ltda. - Av. do Guacá, 
426 - *Droga Vema Ltda. - R. Voluntários da Pátria, 3.634-A *Drogaria e Perf. Di Pasquale Ltda. - R. 

Salvador Tolezano, 811 •Pq. Edu Chaves - *Organização Farm. Manoel Lázaro Ltda. - Av. Edu Chaves, 
830 •Pq. Novo Mundo - *Drogaria Berti Ltda. - Al. Seg. Sarg. Geraldo Bert, 195 - *Drogaria Dutra 
Ltda. - Al. Primeiro Sarg. B. N. Costa, 343 •Pq. Peruche - *Drogaria Ulifarma Ltda. - R. Santa Eudoxia, 
402 - *Vanda Ferreira - R. Anísio Moreira, 596 •Santana - *Raia & Cia. Ltda. - R. Voluntários da Pátria, 
1.818/1.820 - *Drogaria Freitas & Freitas Ltda. - EPP - R. Conselheiro M. de Barros, 207 - *Drogaria São 
Paulo S/A. - Av. Brás Leme, 2.034 - *Farmácia Integração Ltda. - R. Dr. Gabriel Piza, 213 - *Drogaria 
Sintefarma Ltda. - R. Francisca Júlia, 452 - *Drogaria Lua Nova Ltda. - R. Cons. Moreira de Barros, 1.386 
•Tremembé - *Drogasil S/A. - Av. Maria Amália L. Azevedo, 1.027/33 •Tucuruvi - *Comercial Prado 
de Medicamentos Ltda. - Av. Mazzei, 292 *Drogaria São Carlos da Guapira Ltda. - Av. Guapira, 2.284 •V. 
Bancária - *Drogaria Bancária Ltda. - Av. Itaberaba, 2.632 •V. Brasilândia - *Drogaria Ignez Ltda. - 
EPP - R. Benedito Egidio Barbosa, 55 - *Farmácia Nova Esperança Ltda. - Estrada do Sabão, 1.538 •V. 
Ede - *Jair Cabrera Drogaria - Av. Júlio Buono, 1.545 •V. Guilherme - *Marilene da S. P. Fabretti - Av. 
Guilherme, 1.725 - *Drog. Sto. Antonio V. Guilherme Ltda. - R. Chico Pontes, 515 - *Farmácia Sagrada 
Saúde Ltda. - EPP - Av. Conceição 1.252 •V. Gustavo - *Drog. Sto Antônio V. Gustavo Ltda. - Av. Júlio 
Buono, 1.091 - *Drogaria Suguyama Ltda. - Av. Júlio Buono, 2.729 •V. Maria - *Crispim & Cia. Ltda. - R. 
do Imperador, 2.003 - *Drogaria Coleção Ltda. - Av. Guilher me Cotching, 1.994 - *Drogaria Parafarma 
Ltda. - Av. Guilherme Cotching, 1.228 - *Drogaria Farma Center Ltda. - R. Mere Amedea, 896 - *Droga-
ria N. Sra. Fátima V. Maria Ltda. - Av. Alberto Byington, 2.536 - *Farmácia Droga Vista Alegre Ltda. - Av. 
Dr. Benedito E. Santos, 1.442 •V. Medeiros - *Drogaria Yukifarma Ltda. - Av. Cruzeiro do Sul, 1.709 - ljs. 
25/26 - *Luiz Paulo Baptista & Cia. Ltda. - Av. Nossa Senhora do Loreto, 502 •V. Munhoz - *Droga 
Munhoz Ltda. - R. André da Fonseca, 312 •V. Palmeiras *Droga Key Ltda. - R. Ribeirão das Almas, 358 
•V. Penteado - *Drogaria Sabika Ltda. - Av. Dep. Cantídio Sampaio, 947 •V. Sabrina - *Drogaria Pan 
Ltda. - R. Alonso Peres, 543 - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Milton da Rocha, 51.
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