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ÓCULOS EM

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

O Hospital São José, locali-
zado na Rua Diogo Cabrera no 
bairro do Imirim, será trans-
formado em unidade de campa-
nha para o atendimento de pa-
cientes com Covid-19. De acordo 
com pronunciamento do gover-
nador João Doria na última se-
gunda-feira (8), entre 20 e 31 
de março, 11 hospitais de cam-
panha em diferentes regiões do 
Estado. Com isso, o Estado de 
São Paulo terá no total 15 hos-
pitais de campanha.

Construído na década de 
60 com doações por um movi-
mento da comunidade local, o 
Hospital São José foi idealizado 
para oferecer atendimento mé-
dico gratuito a moradores da re-
gião. Inicialmente administrado 
por uma irmandade e posterior-
mente por uma empresa par-
ticular, o hospital funcionou a 

maior parte do tempo como ins-
tituição privada até 2008. A uni-
dade permaneceu fechada por 
cerca de três anos e, novamen-
te, após um movimento popu-
lar denominado Comissão Pró-
Resgate do Hospital São José, 
foi reaberto em 2011 como uni-
dade de apoio aos grandes hos-
pitais estaduais da região. 

A Secretaria de Estado da 
Saúde irá informar nos pró-
ximos dias a data do inicio do 
atendimento nos novos hospi-
tais de campanha, assim como 
sua estrutura. 

De acordo com as informa-
ções divulgadas na última se-
gunda-feira, o Hospital de Cam-
panha da Zona Norte contará 
com prédio reservado exclusi-
vamente para Covid-19, com a 
absorção dos pacientes uroló-
gicos do Hospital São José pelo 

Hospital Geral da Vila Nova Ca-
choeirinha. A Grande São Paulo 
contará ainda com leitos de UTI 
e enfermaria no AME de Santo 
André.

No litoral, processo simi-
lar acontecerá com o AME de 
Santos. No interior, passarão 
a acolher pacientes dos AMEs 
de Botucatu, Tupã, Ourinhos, 
Itapetininga, Barretos, Cam-
pinas e Andradina, além da 
Unidade Lucy Montoro de 
Fer nandópolis.

Os outros quatro hospitais 
de campanha previamente ins-
talados pelo Governo de São 
Paulo, somam mais 65 leitos de 
enfermaria e 59 de UTI. Incluem 
o de Heliópolis, reativado em fe-
vereiro 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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Hospital São José localizado no Imirim será destinado a pacientes com Covid-19

Apenas urgências e emergências serão atendidos 
nos hospitais municipais durante fase restritiva

Os três hospitais veteriná-
rios da cidade de São Paulo, 
atenderão os casos de urgên-
cia 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 se-
nhas para outros atendimentos. 
As cirurgias eletivas também es-
tarão suspensas.

A triagem para os atendi-
mentos de urgência e emergên-
cia estará disponível de segun-
da a sexta, a partir das 6h30. 
A Coordenadoria de Saúde e 
Proteção ao Animal Doméstico 
(Cosap) orienta que apenas uma 
pessoa terá a entrada autoriza-
da para acompanhar o animal 
no atendimento.

Os casos urgentes são aque-
les entendidos como uma situa-
ção clínica ou cirúrgica, sem ris-
co de morte iminente, mas que se 
não for tratada, pode evoluir para 
um quadro mais grave, como tu-
mores com feridas, icterícia (ani-
mal amarelado) e secreção na re-
gião genital (no caso de fêmeas).

Como emergência, são iden-
tificados os casos que implicam 
risco imediato de morte, que 

exigem tratamento nos primei-
ros momentos após sua consta-
tação (atropelamento, he mor-
ragia 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, princi-
palmente, evitar aglomerações. 
Pessoas do grupo de risco para 
Covid-19 também não devem 
sair de casa.

Unidades

Hospital Veterinário da Zona 
Norte - Avenida General Ata-
liba Leonel, nº 3.194 - Pa rada 
Inglesa;

Hospital Veterinário da Zo na 
Leste - Avenida Salim Farah 
Maluf, esquina com Rua Ulisses 
Cruz, lado par - Tatuapé;

Hospital Veterinário da Zona 
Sul - Rua Agostino Tog neri, nº 
153- Jurubatuba.
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Distribuição de senhas para outros atendimentos não ocorrerá 
enquanto a cidade estiver na fase mais restritiva

Campanha de Vacinação abrange idosos com 
75 e 76 anos a partir desta segunda-feira 
A campanha de vacina-

ção contra o novo Coronavírus 
abrange na próxima segunda-
feira (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 gran-
de 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 pes soas que têm 
compaixão e amor à vida”, afir-
mou o governador João Doria.

“Aproveito para pedir que 
evitem a concentração na ma-
nhã do dia 15 para que não te-
nhamos filas e o desconforto na 
vacinação nos drive-thru, seja 
na capital ou em outras locali-
dades. A vacinação seguirá nor-
malmente 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 re-
cebido a primeira dose, e outras 
845.821 completaram o ciclo va-
cinal com a segunda dose, totali-
zando 3.296.405 vacinações em 
todo o Estado.

O público vacinado até o 

momento são profissionais de 
Saúde, indígenas, quilombo-
las, idosos com mais de 60 anos 
e pessoas com deficiência com 
mais de 18 anos vivendo em ins-
tituições de longa permanência, 
além de idosos em geral com 
idade a partir de 77 anos.

Vacina Já

O pré-cadastro no site Vacina 
Já (vacinaja.sp.gov.br) economi-
za 90% no tempo de atendimen-
to para imunização. O formulá-
rio eletrônico leva cerca de um 
minuto para ser preenchido. Já 
nos postos de vacinação, em mé-
dia, a coleta de infor-
mações leva cerca de 
dez minutos.

A ferramenta aju-
da a agilizar o atendi-
mento e a evitar aglo-
merações. Não é um 
agendamento e o uso 
não é obrigatório para 
receber a vacina, mas 
utilizá-la contribui 
para melhorar a dinâ-
mica dos serviços de 
Saúde e o atendimen-
to à população. O pré-
cadastro pode ser fei-
to por familiares de 

idosos ou de qualquer pessoa 
que integra o público previsto na 
Campanha de Vacinação.

Vacinômetro

Os números da vacinação 
no Estado podem ser consulta-
dos 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, in-
clusive com dados individualiza-
dos de cada cidade. A ferramen-
ta também mostra o quantitativo 
de doses enviadas aos municípios.
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Novas faixas etárias de imunização contra o 
Coronavírus são confirmadas pelo Governo do 
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Fase Emergencial começa a vigorar 
na próxima segunda-feira (15)

Em entrevista coletiva conce-
dida na última quinta-feira (11), o 
governador João Doria anunciou 
medidas ainda restritivas para 
o Estado de São Paulo, para en-
frentar o rápido aumento do nú-
mero de infectados da Covid-19 
e evitar o colapso do sistema 
de Saúde. Seguindo as orienta-
ções do Centro de Contingência 
da Covid-19, as novas medidas 
fazem parte da chamada Fase 
Emergencial e começam a vigo-
rar 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 con-
tinua sendo preservar as pesso-
as, preservar vidas”, ressaltou o 
governador.

Antes da apresentação das 
novas medidas, o Secretário 
Estadual da Saúde - Jean Go-
rinchteyn destacou que, atual-
mente há mais de 9 mil pessoas 
internadas em UTI por Covid-19, 
índice 47% maior do que na pri-
meira onda da pandemia no ano 
passado. Diante dessa realidade, 
a opção foi restringir ainda mais 
as atividades econômicas com ob-
jetivo de aumentar o isolamento 
social para níveis acima de 50%.

De acordo com a Fase 

Emer gencial, fica proibido o ser-
viço de retirada em todos os se-
tores, incluindo lojas de mate-
rial de construção, celebrações 
religiosas e atividades esporti-
vas. “Muitos estabelecimentos 
infelizmente funcionavam com 
a porta baixa, mas com as pesso-
as lá dentro. Não podemos nos 
enganar”, afirmou a secretária 
Patrícia Ellen.

O teletrabalho será obriga-
tório nos órgãos públicos, es-
critórios de qualquer ativida-
de que não seja essencial e fica 
permitido os serviços drive-thru 
e delivery. O toque de recolher 
continua válido entre 20 e 5 ho-
ras, além da proibição do uso de 
praias e parques; proibição total 

de aglomerações. Uso obrigató-
rio de máscaras faciais em todos 
os ambientes.

O grande apelo foi pela co-
laboração da população, in-
cluindo trabalhadores e empre-
sários, em reduzir ao máximo 
à circulação e evitar qualquer 
tipo de aglomeração. Além dis-
so, foi destacado o aumento da 
fiscalização com ajuda da Polícia 
Militar, Civil, GCM e Procon.  
Quanto à fiscalização, a popula-
ção pode colaborar denuncian-
do festas clandestinas e aglome-
rações pelo telefone:  0800 771 
3541 ou 3065-4666. Todas as 
medidas da Fase Emergencial,  
podem ser consultadas pelo site 
www.sp.gov.br
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As medidas da Fase Emergencial, proíbem serviços de retirada nos 
estabelecimentos comerciais com o objetivo de diminuir a circulação nas ruas

Confira as datas para pagamento 
da última parcela do IPVA 

A última parcela do paga-
mento 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 nú-
mero do Registro Nacional de 
Veículo Automotor (Renavam) 
e realizar o recolhimento do tri-
buto, através dos terminais de 
autoatendimento ou nos gui-
chês de caixa.

Mês Março
Parcela 3ª parcela

Placa 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

Apenas urgências e emergências serão atendidos nos 
hospitais veterinários municipais durante fase restritiva


