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São Paulo, 12 de março de 2021 - Nº 2948

Hospital São José, no Imirim, será a nova
unidade de campanha da Zona Norte
Foto: AGZN

Hospital São José localizado no Imirim será destinado a pacientes com Covid-19

Fase Emergencial começa a vigorar
na próxima segunda-feira (15)
Em entrevista coletiva concedida na última quinta-feira (11), o
governador João Doria anunciou
medidas ainda restritivas para
o Estado de São Paulo, para enfrentar o rápido aumento do número de infectados da Covid-19
e evitar o colapso do sistema
de Saúde. Seguindo as orientações do Centro de Contingência
da Covid-19, as novas medidas
fazem parte da chamada Fase
Emergencial e começam a vigorar na próxima segunda-feira
(15) e segue até o próximo dia 30.
“Eu, pessoalmente, estou
bastante triste em anunciar o
que temos que anunciar antes,
mas a nossa prioridade desde
março do ano passado foi e continua sendo preservar as pessoas, preservar vidas”, ressaltou o
governador.
Antes da apresentação das
novas medidas, o Secretário
Estadual da Saúde - Jean Gorinchteyn destacou que, atualmente há mais de 9 mil pessoas
internadas em UTI por Covid-19,
índice 47% maior do que na primeira onda da pandemia no ano
passado. Diante dessa realidade,
a opção foi restringir ainda mais
as atividades econômicas com objetivo de aumentar o isolamento
social para níveis acima de 50%.
De acordo com a Fase

Foto: AGZN

As medidas da Fase Emergencial, proíbem serviços de retirada nos
estabelecimentos comerciais com o objetivo de diminuir a circulação nas ruas

Emergencial, fica proibido o serviço de retirada em todos os setores, incluindo lojas de material de construção, celebrações
religiosas e atividades esportivas. “Muitos estabelecimentos
infelizmente funcionavam com
a porta baixa, mas com as pessoas lá dentro. Não podemos nos
enganar”, afirmou a secretária
Patrícia Ellen.
O teletrabalho será obrigatório nos órgãos públicos, escritórios de qualquer atividade que não seja essencial e fica
permitido os serviços drive-thru
e delivery. O toque de recolher
continua válido entre 20 e 5 horas, além da proibição do uso de
praias e parques; proibição total

de aglomerações. Uso obrigatório de máscaras faciais em todos
os ambientes.
O grande apelo foi pela colaboração da população, incluindo trabalhadores e empresários, em reduzir ao máximo
à circulação e evitar qualquer
tipo de aglomeração. Além disso, foi destacado o aumento da
fiscalização com ajuda da Polícia
Militar, Civil, GCM e Procon.
Quanto à fiscalização, a população pode colaborar denunciando festas clandestinas e aglomerações pelo telefone: 0800 771
3541 ou 3065-4666. Todas as
medidas da Fase Emergencial,
podem ser consultadas pelo site
www.sp.gov.br

Confira as datas para pagamento
da última parcela do IPVA
A última parcela do pagamento do IPVA 2021 em São
Paulo da placa final 4, vence
nesta sexta-feira (12). A data é
válida apenas aos contribuintes
que optaram pelo parcelamento
do tributo.
O calendário segue até o dia
22 de março para os veículos
com final de placa 0, conforme a
tabela ao lado:
A consulta do valor pode
ser feita em toda a rede

bancária ou diretamente no
portal da Secretaria da Fazenda
e Planejamento (portal.fazenda.
sp.gov.br/servicos/ipva/).
Para efetuar o pagamento,
basta se dirigir a uma agência
bancária credenciada com o número do Registro Nacional de
Veículo Automotor (Renavam)
e realizar o recolhimento do tributo, através dos terminais de
autoatendimento ou nos guichês de caixa.

Mês
Parcela
Placa

Março
3ª parcela
Dia do vencimento

Final 4 ...............12 de março
Final 5 ...............15 de março
Final 6 ...............16 de março
Final 7 ...............17 de março
Final 8 ...............18 de março
Final 9 ...............19 de março
Final 0 ...............22 de março
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O Hospital São José, localizado na Rua Diogo Cabrera no
bairro do Imirim, será transformado em unidade de campanha para o atendimento de pacientes com Covid-19. De acordo
com pronunciamento do governador João Doria na última segunda-feira (8), entre 20 e 31
de março, 11 hospitais de campanha em diferentes regiões do
Estado. Com isso, o Estado de
São Paulo terá no total 15 hospitais de campanha.
Construído na década de
60 com doações por um movimento da comunidade local, o
Hospital São José foi idealizado
para oferecer atendimento médico gratuito a moradores da região. Inicialmente administrado
por uma irmandade e posteriormente por uma empresa particular, o hospital funcionou a

maior parte do tempo como instituição privada até 2008. A unidade permaneceu fechada por
cerca de três anos e, novamente, após um movimento popular denominado Comissão PróResgate do Hospital São José,
foi reaberto em 2011 como unidade de apoio aos grandes hospitais estaduais da região.
A Secretaria de Estado da
Saúde irá informar nos próximos dias a data do inicio do
atendimento nos novos hospitais de campanha, assim como
sua estrutura.
De acordo com as informações divulgadas na última segunda-feira, o Hospital de Campanha da Zona Norte contará
com prédio reservado exclusivamente para Covid-19, com a
absorção dos pacientes urológicos do Hospital São José pelo

Hospital Geral da Vila Nova Cachoeirinha. A Grande São Paulo
contará ainda com leitos de UTI
e enfermaria no AME de Santo
André.
No litoral, processo similar acontecerá com o AME de
Santos. No interior, passarão
a acolher pacientes dos AMEs
de Botucatu, Tupã, Ourinhos,
Itapetininga, Barretos, Campinas e Andradina, além da
Unidade Lucy Montoro de
Fernandópolis.
Os outros quatro hospitais
de campanha previamente instalados pelo Governo de São
Paulo, somam mais 65 leitos de
enfermaria e 59 de UTI. Incluem
o de Heliópolis, reativado em fevereiro no AME Barradas; o do
AME de Franca; e os hospitais
de campanha de Bebedouro e de
Bauru, no prédio da USP.
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Os três hospitais veterinários da cidade de São Paulo,
atenderão os casos de urgência e emergência durante a fase
Vermelha, a mais restritiva das
medidas de combate à pandemia
de Covid-19. Até 19 de março,
não ocorrerá distribuição de senhas para outros atendimentos.
As cirurgias eletivas também estarão suspensas.
A triagem para os atendimentos de urgência e emergência estará disponível de segunda a sexta, a partir das 6h30.
A Coordenadoria de Saúde e
Proteção ao Animal Doméstico
(Cosap) orienta que apenas uma
pessoa terá a entrada autorizada para acompanhar o animal
no atendimento.
Os casos urgentes são aqueles entendidos como uma situação clínica ou cirúrgica, sem risco de morte iminente, mas que se
não for tratada, pode evoluir para
um quadro mais grave, como tumores com feridas, icterícia (animal amarelado) e secreção na região genital (no caso de fêmeas).
Como emergência, são identificados os casos que implicam
risco imediato de morte, que

Foto: AGZN

Distribuição de senhas para outros atendimentos não ocorrerá
enquanto a cidade estiver na fase mais restritiva

exigem tratamento nos primeiros momentos após sua constatação (atropelamento, hemorragia ativa, convulsão, perda de
consciência, falta de ar e gato
que para de urinar).
A Cosap reforça, ainda, que
todos os cuidados individuais
para evitar a contaminação pelo
Coronavírus sejam adotados,
como uso de máscara e, principalmente, evitar aglomerações.
Pessoas do grupo de risco para
Covid-19 também não devem
sair de casa.

Unidades
Hospital Veterinário da Zona
Norte - Avenida General Ataliba Leonel, nº 3.194 - Parada
Inglesa;
Hospital Veterinário da Zona
Leste - Avenida Salim Farah
Maluf, esquina com Rua Ulisses
Cruz, lado par - Tatuapé;
Hospital Veterinário da Zona
Sul - Rua Agostino Togneri, nº
153- Jurubatuba.

Campanha de Vacinação abrange idosos com
75 e 76 anos a partir desta segunda-feira
A campanha de vacinação contra o novo Coronavírus
abrange na próxima segundafeira (15), idosos a partir de 75
anos. O próximo grupo a ser
atendido com a imunização será
a população com 72 anos ou mais
a partir do próximo dia 22.
“Eu sei que esta é uma grande notícia para as pessoas que
têm essa faixa etária de 75 e 76
anos. E é uma grande notícia
também para seus filhos, irmãos,
netos, todas as pessoas que têm
compaixão e amor à vida”, afirmou o governador João Doria.
“Aproveito para pedir que
evitem a concentração na manhã do dia 15 para que não tenhamos filas e o desconforto na
vacinação nos drive-thru, seja
na capital ou em outras localidades. A vacinação seguirá normalmente das 8 às 17 horas”,
acrescentou Doria.
A imunização em São Paulo
começou no dia 17 de janeiro.
Até às 12h50 desta segunda,
2.450.584 pessoas já haviam recebido a primeira dose, e outras
845.821 completaram o ciclo vacinal com a segunda dose, totalizando 3.296.405 vacinações em
todo o Estado.
O público vacinado até o

momento são profissionais de
Saúde, indígenas, quilombolas, idosos com mais de 60 anos
e pessoas com deficiência com
mais de 18 anos vivendo em instituições de longa permanência,
além de idosos em geral com
idade a partir de 77 anos.
Vacina Já

idosos ou de qualquer pessoa
que integra o público previsto na
Campanha de Vacinação.
Vacinômetro
Os números da vacinação
no Estado podem ser consultados no Portal do Governo de São
Paulo, no link vacinaja.sp.gov.br/
vacinometro/. O Vacinômetro
aponta, em tempo real, quantas
pessoas já receberam a primeira
e a segunda dose da vacina, inclusive com dados individualizados de cada cidade. A ferramenta também mostra o quantitativo
de doses enviadas aos municípios.

O pré-cadastro no site Vacina
Já (vacinaja.sp.gov.br) economiza 90% no tempo de atendimento para imunização. O formulário eletrônico leva cerca de um
minuto para ser preenchido. Já
nos postos de vacinação, em média, a coleta de inforFoto: Tânia Rêgo
mações leva cerca de
dez minutos.
A ferramenta ajuda a agilizar o atendimento e a evitar aglomerações. Não é um
agendamento e o uso
não é obrigatório para
receber a vacina, mas
utilizá-la
contribui
para melhorar a dinâmica dos serviços de
Saúde e o atendimento à população. O préNovas faixas etárias de imunização contra o
cadastro pode ser feiCoronavírus são confirmadas pelo Governo do
Estado, reunindo cerca de 420 mil pessoas
to por familiares de

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

