
Biblioteca de São Paulo reabre 
para o público nesta sexta-feira

A Biblioteca de São Paulo, si-
tuada no Parque da Juventude, 
reabre para o público nesta sex-
ta-feira (16), a partir das 11 ho-
ras, após um longo período de 
atividades somente on-line. Essa 
medida é possível, a partir da 
entrada da cidade de São Paulo 
na Fase Verde do plano que re-
gulamenta a flexibilização da 
quarentena adotada desde mar-
ço como forma de combater a 
pandemia do novo Coronavírus. 

Na Fase Verde, espaços cul-
turais como: bibliotecas, teatros, 
centro de exposições e cinemas 
podem voltar a receber o públi-
co seguindo os protocolos pré
-estabelecidos como: horários e 
capacidade de atendimento re-
duzidos, assim como a devida hi-
gienização dos ambientes. Assim 
como a Biblioteca Parque Villa-
Lobos, que também reabre nesta 
sexta-feira, a BSP é um equipa-
mento da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa do Estado 
de São Paulo, com a gestão da 
Organização Social SP Leituras. 

O funcionamento aconte-
ce de segunda a sexta, das 11 às 

15 horas, com 25% de capacida-
de de atendimento. A partir do 
momento em que os parques vol-
tarem a funcionar aos finais de 
semana, as bibliotecas devem 
voltar a abrir de terça a domingo. 

Por enquanto, tanto o ho-
rário, quanto as atividades pre-
senciais seguem limitadas, mas 
a programação cultural conti-
nua sendo oferecida em plata-
formas virtuais ou nas redes 
sociais. Confira nos sites das 
unidades: BSP (www.bsp.org.
br) e BVL (www.bvl.org.br).

Nesse momento, as ativida-
des presenciais permitidas são: 
consultar o catálogo de acer-
vo; emprestar, devolver, reno-
var e reservar livros, fazer sua 
carteirinha de sócio ou renovar 
seu cadastro, usar os computa-
dores por uma hora, usar a sala 
de games e a área de tecnologias; 
agendar um espaço mais reser-
vado para ler ou estudar e ins-
crever-se para participar das ses-
sões de acolhimento. Ainda não 
é permitido o manuseio do acer-
vo assim como as doações físicas.
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COMUNICADO
Informamos aos nossos leitores, anunciantes, fornecedores, colaboradores e jornaleiros que 

reiniciamos as atividades em nossa sede (Rua Alfredo Pujol, 207) para retomarmos, gradualmente, 
a distribuição da edição impressa de acordo com as recomendações das autoridades públicas, 
neste momento da pandemia da covid-19. Agradecemos a todos pela compreensão e parceria!

Hospital Municipal da 
Brasilândia mantém 

atendimento específico 
para pacientes 
com Covid-19

O Hospital Municipal da 
Brasilândia foi inaugurado, par-
cialmente em maio para o atendi-
mento à pacientes com Covid-19. 
Sua estrutura é projetada para 
funcionar como Hos pital Geral e 
Maternidade com 350 leitos, po-
rém até o momento, a unidade 
funciona com 150 leitos de UTI e 
47 leitos de clínica médica, exclu-
sivamente para pacientes com o 
novo Coronavírus. De acordo com 
a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), cerca de 1.285 pacientes 
foram atendidos no local.

Quando estiver em pleno fun-
cionamento, o Hospital deverá  
contar com 20 leitos de UTI adul-
to, 10 de UTI pediátrica e 10 de 
UTI neonatal, além de 91 leitos 
complementares - de recuperação, 

indução anestésica e pré-parto.
Ainda de acordo com a SMS, 

a conclusão da obra terá um 
investimento de R$ 275 mi-
lhões de reais com uma estru-
tura que inclui: Pronto Socorro, 
Ambulatório de Especialidades 
Médicas, Hos pital Dia, Unidade 
de Internação com serviço de 
Clínica Médica, Pediatria, Ci rur-
gia Geral, Ortopedia, Psi quia tria, 
Maternidade, Ber çá rio, Unidade 
de Terapia In ten siva (adulto, 
pediátrica e neo natal), Centro 
Cirúrgico e Cen tro Obs tétrico. 
Embora esteja em andamen-
to, não foi divul gado uma nova 
previsão de quando o Hospital 
Municipal da Brasi lân dia esta-
rá em funcionamento de forma 
integral.
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Inaugurado em maio, Hospital Municipal da Brasilândia segue com atendimento exclusivo para casos de Covid-19

Dia D de Vacinação acontece neste sábado
A Campanha de Vacinação 

contra a Poliomielite acontece até 
o dia 30 de outubro em todo o país 
porém, neste sábado (17), aconte-
ce o Dia D em todas as salas de 
vacinação num esforço de alcan-
çar maior número de adesão.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), to-
das a salas de vacina munici-
pais estarão abertas das 8 às 
17 horas. Além disso, cerca de 
190 postos satélites estarão re-
alizando a vacinação. Esses en-
dereços podem ser consultados 
no link: http://www.prefeitu-
ra.sp.gov.br/cidade/secretarias/ 
upload/saude/postos_polio.xls

Além da vacinação contra 
a Poliomielite, as outras vaci-
nas também estarão disponíveis 
para a população. A SMS ressal-
ta que todas as medidas de se-
gurança contra a Covid-19, se-
rão aplicadas durante toda a 
Campanha. A iniciativa tem por 

objetivo aumentar a cobertura 
vacinal e, assim, contribuir para 
a eliminação das outras doenças. 
Para saber qual a UBS mais 

próxima de sua residência, bas-
ta acessar o Busca Saúde: http://
buscasaude.prefeitura.sp.gov.
br/
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Neste sábado acontece o Dia D de Vacinação 
contra Poliomielite e outras doenças
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