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O que foi notícia na semana
Desde o último domingo (5), o 
jornalista inglês Dom Phillips, 
correspondente do jornal “The 
Guardian” e o indigenista Bruno 
Araújo Pereira desapareceram 
no Vale do Javari, no Amazonas. 
Na condição de testemunhas 
e uma considerada suspei-
ta, de acordo com a União das 
Organizações Indígenas do Vale 
do Javari (Univaja), Phillips se-
guia para a região chamada 
Lago do Jaburu para entrevis-
tar indígenas, acompanhado do 
brasileiro. 

•
Os dois teriam desapareci-
do no trajeto entre a comuni-
dade Ribeirinha São Rafael até 
a cidade de Atalaia do Norte 
(AM). Segundo entidades lo-
cais, Araújo é profundo conhe-
cedor da região que já vinha so-
frendo ameaças de madeireiros 
e garimpeiros que tentam inva-
dir terras indígenas. Até a últi-
ma quinta-feira (9), pouco se sa-
bia sobre o paradeiro de Phillips 
e Araújo.

•
Na última quarta-feira (8), o STJ 
–Superior Tribunal de Justiça de-
cidiu que a lista de tratamen-
tos cobertos pelos planos de 
saúde, denominado pelo rol da 
ANS (Agência Nacional de Saúde 
Suplementar), deve ser taxativa. 
O que era discutido era a esco-
lha do rol exemplificativo, que 
em geral é mais amplo, e o taxa-
tivo, mais restrito. Dessa forma, 
as operadoras 
de saúde não 
são obrigadas 
a cobrir trata-
mentos não in-
cluídos na Lista 
da ANS. 

•
O presidente 
Jair Bolsonaro 
viajou para os 
Estados Unidos 
na última quar-
ta-feira (8), 
para partici-
par da Cúpula 
das Américas. 

Du rante seu discurso de aber-
tura, realizado na última quarta-
feira (8), Biden enalteceu a de-
mocracia e criticou a guerra na 
Ucrânia. Biden afirmou que os 
países do continente precisam 
aumentar a produção de ali-
mentos e tornar as redes logísti-
cas mais eficazes. Além de falar 
sobre o fluxo de imigrantes pe-
las Américas, anunciou um novo 
plano econômico. 

Foto: Pedro Gontijo/Senado Federal

Editorial
Foram mais de 10 anos de discussões, projetos e muitas 

incertezas. O casarão histórico da Vila Guilherme, situado na 
Praça Oscar da Silva, sempre guardou importantes capítulos da 
histórica da região. Construído em 1924 pelo fundador do bairro, 
Guilherme Praus da Silva, foi sede do primeiro Grupo Escolar do 
bairro. Mais tarde, abrigou a então Administração Regional Vila 
Maria/Vila Guilherme, que ali funcionou até 2005.

Depois disso foram mais de 10 anos de intenso abandono 
e a Vila Guilherme via parte de seu patrimônio histórico ruir.  
A Cultura e a Arte sempre foram muito claras, tendo em 
vista os diversos movimentos de artistas da região em prol 
de sua recuperação. Em 2013, a edificação foi devidamente 
tombada pelo Compresp, assim como a Prefeitura anunciou 
sua destinação para equipamento cultural.

O texto da Resolução n° 10, publicada em Diário Oficial do 
dia 3 de outubro de 2013, citou o valor histórico, arquitetônico 
e afetivo do imóvel, impedindo alterações em toda a área da 
Praça Oscar da Silva. Finalmente em 11 de junho de 2006 a 
Casa de Cultura Vila Guilherme foi inaugurada, com o antigo 
casarão recuperado e um espaço aberto para a comunidade. 

As comemorações acontecem neste final de semana, 
sua integração com a região, todas as atividades realizadas 
celebram a importância desse equipamento cultural, sonhado 
pela comunidade bem antes de tornar-se realidade. A Gazeta da 
Zona Norte orgulha-se de ter acompanhado de perto todo esse 
processo, assim como de poder comemorar seus primeiros seis 
anos de atividades.

Nesta edição, destacamos ainda as perspectivas otimistas 
do comércio para o Dia dos Namorados. Apesar da intensa crise 
econômica, pesquisa da Associação Comercial de São Paulo 
aponta para um custo médio de R$ 200 reais nos presentes. Boa 
notícia para os comerciantes que lutam para sobreviver, após 
dois anos de pandemia e grande período de portas fechadas.

Entre as tantas consequências da pandemia, temos ainda 
o impacto na saúde pública. Nesta edição, abordamos a 
importância da doação de sangue, tendo em vista que os bancos 
de sangue apontam para uma redução de até 30% em seus 
estoques. Outra orientação para nossos leitores: o fechamento 
em um dos acessos para o Terminal Cachoeirinha para obras. 

Essas e outras notícias locais estão neste número de  
A Gazeta da Zona Norte. Boa leitura a todos, um excelente final 
de semana e até nossa próxima edição!
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Liberada 4ª dose da vacina de Covid-19 
para pessoas com mais de 50 anos de 

idade e profissionais de Saúde
O Estado de São Paulo 

começou na segunda-feira, 
6 a aplicar a quarta dose da 
vacina de Covid-19 nas pes-
soas com mais de 50 anos 
de idade e em todos os pro-
fissionais da Saúde, confor-
me diretriz do Ministério da 
Saúde. Os municípios pode-
rão utilizar para o esquema 
vacinal deste público as va-
cinas da Pfizer, AstraZeneca 
e Janssen, conforme dispo-
nibilidade nas unidades de 
Saúde. A nova dose de refor-
ço pode ser aplicada após 4 
meses da terceira dose.

De acordo com a Secre-
taria de Estado da Saúde 
novos lotes de vacina se-
rão disponibilizados no iní-
cio da semana, conforme 
solicitação dos municípios 
e também de acordo com 
o envio de mais imunizan-
tes por parte do Ministério 
da Saúde. Também foi pror-
rogada a campanha de va-
cinação contra a Gripe e o 
Sarampo até o dia 24 de ju-
nho, no Estado. Para se imu-
nizar, o público-alvo deve 
procurar os postos de va-
cinação nos municípios. 

Apenas 34,8% do público-al-
vo foi imunizado contra a 
Gripe. A menor cobertura 
vacinal está entre as crian-
ças, gestantes e puérperas.

“É fundamental que a 
população busque os postos 
de imunização para se vaci-
nar. A baixa cobertura con-
tra a Gripe nas crianças, 
gestantes e puérperas preo-
cupa, principalmente neste 

momento de sazonalidade 
do vírus da Gripe. Temos 
neste momento hospitais 
com uma alta de atendi-
mento do público infantil e 
é fundamental que os pais e 
responsáveis levem as crian-
ças para se vacinar, buscan-
do evitar internações e casos 
graves da doença”, destacou 
o Secretário de Estado da 
Saúde, Jean Gorinchteyn.

Foto: Divulgação

Aplicação da 4ª dose contra Covid-19 para maiores 
de 50 e profissionais da Saúde

Acompanhamento pré-natal 
é fundamental para a saúde 

da gestante e do bebê
O acompanhamento pré-

natal é garantido pelo Es-
tatuto da Criança e do Ado-
les cente (ECA - Lei 8.069/90), 
sendo fundamental para a saú-
de das gestantes e dos bebês. 
Realizado desde o momen-
to que se confirma a gravidez 
até o parto, o acompanhamen-
to garante a prevenção e até 
diagnóstico precoce de doen-
ças como: diabetes, proble-
mas cardíacos, anemias, sífi-
lis e suas consequências para 
o feto.

 O monitoramento de indi-
cadores simples como: ganho 

de peso, crescimento do bebê 
e sua movimentação intraute-
rina, além de questões relacio-
nadas à alimentação, podem 
fazer a diferença para garantir 
que tudo transcorra da melhor 
maneira possível para mãe e 
filho. Para ter acesso gratuito 
ao pré-natal, a gestante pode 
procurar a Unidade Básica de 
Saúde (UBSs) mais próxima 
de sua residência com seus do-
cumentos pessoais ou cartão 
do SUS e dar início ao acom-
panhamento. Os endereços 
das UBSs estão disponíveis na 
plataforma Busca Saúde.


