ÓCULOS EM

Fundador: ARY SILVA (1963 - 2001) - ANO LVIII - UM SEMANÁRIO DO POVO PARA O POVO
Redação - Administração - Publicidade - Rua Alfredo Pujol, 207 - Cep: 02017-901 - Fs: 2977-6544 / 2950-7919 / 94861-1729
Site: www.gazetazn.com.br • e-mail: gazetazn@gazetazn.com.br • Distribuição Gratuita • Venda Proibida

São Paulo, 14 de janeiro de 2022 - Nº 2989

Hospital Municipal da Brasilândia
Novas medidas para conter
avanço da Covid-19 recomendam é referência para acolher pacientes
com síndromes respiratórias
redução de público em eventos
As últimas duas semanas foram marcadas pelo aumento de casos e ocupação de
leitos hospitalares devido a
Covid-19. Somente no Estado
de São Paulo, foi registrada
alta de 58% das internações
em leitos de UTI e de 99% nas
enfermarias.
Para conter esse novo avanço da doença, o Governo do
Estado anunciou na última
quarta-feira (12), medidas que
recomendam a diminuição do
público em grandes eventos,
assim como a obrigatoriedade
do comprovante de vacinação
e manutenção das medidas de
higiene.
No caso do Campeonato
Pau
lista de Futebol, que será
retomado no próximo dia 12,
a diminuição do público é uma
determinação, uma vez que a
decisão compete diretamente
ao Estado. Já para eventos sob
a responsabilidade dos municípios, caberá a cada prefeitura
seguir a recomendação.
Todos os eventos devem
dis
ponibilizar álcool em gel e
exigir o uso de máscaras dos

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Inaugurado em meio à pandemia, Hospital Municipal da Brasilândia
é referência em atendimento das síndromes respiratórias

Coletiva do Governo do Estado destaca medidas
para conter novo avanço da pandemia

participantes. A recomendação
ainda prevê que os organizadores exijam do público a apresentação de comprovante de esquema vacinal completo (com
as duas doses da vacina ou uma

do imunizante de dose única).
Além disso, o Comitê Científico
reforçou a necessidade do uso
de máscaras em todos os ambientes, abertos ou fechados,
até pelo menos dia 31 de março.

Biblioteca de São Paulo

Oficinas, clubes de leitura,
laboratório de slam e saraus
completam as atividades de janeiro
Foto: Renato Ribeiro

O grupo O Casulo Viajante apresenta “Bom dia, todas as cores!”, de Ruth Rocha

A programação de janeiro da
Biblioteca de São Paulo (Avenida
Cruzeiro do Sul, 2.630) ressalta
quatro efemérides importantes:
o aniversário de 468 anos da cidade de São Paulo (25/1), o Dia
Nacional da Visibilidade Trans

(29/1), o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos (30/1) e o
centenário da Semana de Arte
Moderna de 22.
Na comemoração do aniversário de São Paulo, dia 25
de janeiro, das 16 às 16h45,
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haverá sessão extra do programa Hora do Conto na Biblioteca
de São Paulo, o grupo O Casulo
Viajante apresenta “Bom dia,
todas as cores!”, de Ruth Rocha.
Para celebrar o Dia da
Visibilidade Trans, o grupo
TRANSarau preparou para
a Biblioteca de São Paulo a
Oficina TRANSarau Ensina de
criação poética, que visa criar
diálogos e proporcionar olhares trans sobre o mundo usando como meio a produção de poemas individuais e coletivos. A
atividade acontece no dia 26 de
janeiro, das 14 às 16 horas, e é
indicada para pessoas a partir
de 16 anos.
Leia mais na página 3

COMUNICADO
Comunicamos a todos os clientes,
fornecedores, leitores e jornaleiros
que a partir do dia 04/02/2022, o
nosso jornal “A Gazeta da Zona Norte”,
passará a ter um novo modelo
“Germânico”, devido ao padrão da
gráfica do Estadão e outros jornais.
Agradecemos a colaboração de todos.
A Direção

O Hospital Municipal da
Brasilândia é mais uma vez
uma referência para o tratamento de pacientes acometidos
por Síndromes Respiratórias
Agudas, seja provocado pela gripe ou pela Covid-19. Nas últimas
semanas, o número de casos registrou um aumento aproximado a 200%, elevando a necessidade de vagas hospitalares.
De acordo com a Secretaria
Municipal da Saúde (SMS), o
Hospital Municipal (HM) da
Brasilândia, dispõe de 406 leitos. Até a última terça-feira
(11), estava com 89 pacientes
nados na UTI (188 leitos
inter
disponíveis) e 141 na enfermaria (218 leitos disponíveis).
Para complementar o atendimento, há também o Hospital
Municipal de Guarapiranga,
também voltado ao atendimento de casos de Srag. No total,

são 229 leitos, sendo que até a
última terça-feira havia seis pacientes internados na UTI (20
leitos disponíveis) e 91 na enfermaria (209 leitos disponíveis).
Caso, a demanda aumente, a
SMS deve ampliar o número de
leitos disponíveis.
A recomendação é de que as
pessoas com sintomas respiratórios agudos, com pelo menos
dois dos sintomas (febre, mesmo que referida, calafrios, dor
de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou
gustativos), procurem uma unidade de saúde para a realização
do teste rápido. Caso o resultado
seja negativo para Covid, a pessoa deverá realizar o teste rápido
para o vírus influenza, causador
da gripe. Caso o teste para Covid
seja positivo, o cidadão será
orientado a coletar o RT-PCR.
Posteriormente, essas amostras

serão encaminhadas ao Instituto
Butantan, para genotipagem da
variante circulante.
Desde 16 de dezembro de
2021, os testes rápidos de antígeno começaram a ser realizados nas UPAs, AMAS, PAs e
PSs. A medida contribui para
identificar os casos com maior
rapidez e ter um melhor acompanhamento dos pacientes na
cidade de São Paulo.
De acordo com a SMS, todos
os equipamentos municipais de
saúde estão aptos a atender pessoas com sintomas respiratórios
e as UBSs estão atendendo estes
casos sem a necessidade de agendamento. O fluxo de atendimento aos pacientes pode ser encontrado neste link: https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/saude/vigilancia_
em_saude/doencas_e_agravos/
index.php?p=322968

Vila Maria comemora 105 anos
nesta segunda-feira
O bairro Vila Maria comemora 105 anos de fundação
nesta segunda-feira (17). Sua
origem está na venda de uma
grande propriedade de um dos
primeiros moradores da área,
Eduardo Cotching. Atualmente,
Vila Maria é um dos maiores e
mais importantes bairros da
Zona Norte, reunindo diversos
estabelecimentos de serviços,
comércio, instituições de ensino e lazer para seus moradores.
Entre seus pontos referenciais
estão a Igreja da Candelária e a
Praça Santo Eduardo.
Sua localização privilegiada, próxima à Marginal Tietê
e fácil acesso à importantes rodovias, o bairro atraiu a partir
da década de 50 indústrias de
pequeno porte e muitas transportadoras. Essas empresas
concentram-se na parte mais
próxima à Marginal, onde muitas vias apresentam problemas
de alagamentos e pontos viciados de acúmulo de lixo. Já em
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Matriz da Candelária é um importante ponto histórico de Vila Maria

sua área mais alta, estão as residências e prédios, muitos considerados de médio e alto padrão. Situado numa área de
11,80 km², Vila Maria tem uma
população estimada em 113.463

habitantes, de acordo com os dados do IBGE apurados em 2010.
Devido às restrições da pandemia da Covid-19, não estão previstos eventos relativos ao aniversário do bairro.

