ÚLTIMAS - Uma pesquisa realizada pela empresa de
inteligência analítica Boa Vista mostra que 80% dos
consumidores já tiveram problemas ao tentar solicitar
crédito, e que nos últimos dois anos o Cadastro Positivo,
banco de dados com informações de pagamento, auxiliou 41%
dos entrevistados a melhorarem sua nota de crédito (score)
e reduziu, em média, 10,4% as taxas cobradas no crédito
pessoal não consignado para novos tomadores de crédito.
Outros 33% dos entrevistados contaram que o Cadastro
Positivo ajudou a nota de crédito a ficar na mesma faixa de
classificação e 26% alegam que tiveram queda no score.

ÚLTIMAS - Segundo a pesquisa, as principais causas
apontadas pelos entrevistados como um dos problemas ao
tentar solicitar crédito no mercado são: ter restrições no
nome, mencionada por 51% dos respondentes, e possuir score
de crédito baixo (31%). Em seguida, não ter como comprovar
renda (12%), não ter carteira assinada (4%) e não ter conta
em banco (2%). Esses fatores podem dificultar a tomada de
crédito por parte do consumidor, já que as empresas levam
em conta informações sobre comportamento de pagamentos
dos clientes, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas,
para realizar a análise e se decidir pela concessão.

São Paulo, 21 de janeiro de 2022 - Nº 2990

Hospital São José, no Imirim, segue Carnaval 2022
desativado durante alta de casos Definido os protocolos sanitários
de Covid-19 e síndromes gripais para os desfiles no Sambódromo
O antigo Hospital São José,
localizado na Rua Diogo Cabre
ra, no Imirim continua desativado, apesar da alta demanda
por atendimento para casos de
Covid-19 e síndromes respiratórias. Além das UBSs e AMAS, a
unidade hospitalar direcionada
para os casos mais graves dessas
doenças é o Hospital Municipal
da Brasilândia.
Construído na década de 60
através de uma mobilização da
comunidade, o hospital tinha o
objetivo inicial de suprir a necessidade local por uma unidade
de saúde. Nos primeiros anos de
funcionamento foi administrado por uma irmandade e passou
para a iniciativa privada, operando dessa forma até 2008.
Após outra mobilização popular, o hospital foi reaberto pelo Governo do Estado de
São Paulo em 2011 e funcionou
como unidade de apoio para outras unidades da região, como
Complexo Hospitalar Mandaqui
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Hospital Brasilândia destinará 258 leitos para o tratamento desses casos

e Cachoeirinha. Em 2021, chegou
a ser direcionado para suprir a
grande necessidade de leitos para
Covid-19, porém essa função foi
desativada, após a queda nos índices de ocupação hospitalar.
Na última semana, a
AGZN voltou a questionar a
Secretaria de Estado da Saúde
a respeito da nova utilização
desse hospital e seu possível
Foto: AGZN

Hospital São José, no Imirim, continua desativado

direcionamento para suprir atualmente, a demanda de pacientes com Covid-19. Publicaremos
um direcionamento assim que
nos for encaminhado.
De acordo com a Prefeitura de
São Paulo, desde o último dia 18,
os pacientes diagnosticados com
as síndromes respiratórias e que
necessitam de internação já estão
sendo transferidos para o Hospital
Municipal da Brasilândia. Com
um total de 406 leitos, 258 serão destinados aos pacientes com
Síndrome Respiratória, sendo 158
de enfermaria e 100 de Unidades
de Terapia Intensiva (UTIs).
A rede municipal de saúde registrou um aumento significativo
na demanda de atendimento das
unidades de saúde de pessoas com
sintomas gripais. Em novembro
de 2021, a SMS registrou um total
de 111.949 atendimentos a pessoas com sintomas gripais, sendo 56.220 suspeitos de Covid-19.
Neste mês, na primeira quinzena,
a SMS registra um total de 91.882
atendimentos a pessoas com quadro respiratório, sendo 45.325
suspeitos de Covid-19.
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Ontem...
... a foto do acervo de A Gazeta da Zona Norte foi publicada na edição de 19 de março de 1988,
em matéria com o título: “Jardim São Paulo chora pelas árvores que Metrô cortará”. O texto destaca o início das obras para o prolongamento da Linha Azul do Metrô que acrescentou as estações:
Jardim São Paulo, Parada Inglesa e Tucuruvi. De acordo com o projeto original, no local onde está
o Parque Domingos Luís seria construído o terminal de ônibus. Para isso, cerca de 30 árvores seriam removidas. Essa foi apenas uma das grandes transformações do local, que também abrigava um prédio onde funcionava a então Administração Regional Santana, atualmente denominada
Subprefeitura e localizada em prédio na Avenida Tucuruvi, 808.
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Na última quarta-feira (19),
a Secretaria Municipal da Saúde
(SMS) definiu o protocolo sanitário
para os desfiles de Carnaval 2022
no Sambódromo do Anhembi, na
capital. O protocolo com as diretrizes da Coordenadoria de Vi
gilância em Saúde (Covisa) é fruto de duas reuniões realizadas
entre a SMS juntamente com a
São Paulo Turismo (SPTuris),
Secretaria Municipal da Cultura
(SMC) e a Secretaria Municipal de
Segurança Urbana (SMSU).
Entre as diretrizes para a rea
lização dos desfiles das escolas de
samba no Sambódromo estão:
•Exigência do Passaporte da
Vacina para o público;
•Limite de ocupação máxima de
70% da capacidade de público em
todos os setores, incluindo arquibancada, camarotes e pista;
•Pré-cadastro de componentes
do desfile com o Passaporte da
Vacina, que será exigido também para os desfilantes;
•Uso obrigatório de máscara
para desfilantes e espectadores;
•Redução do número de componentes por escola;
•Controle de público na con-

Desfiles de Carnaval são mantidos, porém com protocolos

centração e dispersão e recomendações para os ensaios técnicos e encontros nas quadras.
Para o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido,
com o protocolo sanitário, as escolas de samba e organizadores de eventos conseguirão se
preparar melhor para garantir
a segurança de todos contra a
Covid-19.

Casa Verde/Cachoeirinha/Limão

Subprefeitura reforça ações
junto aos córregos
A Subprefeitura Casa Verde/
Cachoeirinha/Limão vem realizando ações preventivas contra
enchentes como reforma de galerias, bueiros, poços de visita,
assim como limpando e desassoreando córregos, especialmente o Bispo, na região do Peri e o
Tabatinguera, no Limão.
Outra medida adotada é a
reforma das sarjetas e sarjetões necessários para direcionar a água das vias para as galerias e evitar o empoçamento
e, além deles a construção de
mais um jardim de chuva, o da
Nossa Senhora do Ó. Outro foco
de atenção da Subprefeitura são
as grades existentes em alguns
córregos que funcionam como
peneiras e exigem manutenção
frequentes, especialmente nessa temporada de chuvas.
Além dessas medidas, sub
pre
feito Guaracy Fontes Mon
teiro Filho, alerta que a população precisa ficar atenta com a
questão do lixo. Descartado aleatoriamente nas ruas, fora do
período de coleta, acaba sendo
espalhado por catadores e também por cães e, parte dele, acaba em bueiros e galerias nos
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Apesar das chuvas, os trabalhos não param

dias de chuva. É importante ficar atento aos horários da coleta para evitar que isso ocorra. O
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A população deve ajudar a manter a limpeza nas ruas
descartando o lixo no local adequado

CASA NA CIDADE DE SÃO PEDRO

Hoje...

descarte de madeiras, materiais
de construção, móveis é ainda
mais sério porque exige muitas
vezes o emprego de máquinas
para a remoção. A manutenção
da limpeza nos bairros é um desafio para todos.
Na dúvida, a recomendação é contatar a LimpaSP através do telefone (11) 2307-9852
ou mande uma mensagem para
contato@limpasp.com.br ou ligue para o 156. Através do site
http://limpasp.com.br/cata-bagulho/ qualquer pessoa tem
acesso ao cronograma de serviços programados, incluindo o
cronograma do Cata-Bagulho,
que passa uma vez por mês em
todas as ruas da cidade, usando
apenas o CEP do endereço do interessado. Através dele é possível conferir também o Ecoponto
mais próximo e como utilizá-lo.

ALUGA-SE EXCELENTE VENDO APTO LAUZANE
Cond. Francisco Ranieri, andar
APTO SANTANA
térreo, 55m2, 2 dorms, s/

RUA ALFREDO PUJOL, 266

Em cond. fechado, c/ 3 dorms, sala, copa e cozinha, 2 banheiros,
1 lavabo, área de serviço. Terreno: 1.050m2. Área construída:
187m2. A 30km de Piracicaba. R$ 560 mil. Direto c/ prop.
Cel: (11) 99020-3434 c/ Catarina

3 dorms, ste c/ arms, sl. 2 ambs, coz. c/ arms,
á. serviço, banh. social, dep. empr. c/ banh, salão de
festa, aquecimento solar, piscina, 1 vaga coberta,
R$ 2.000,00, condomínio. + encargos. Tratar:

Creci: 256-J

... o Parque Domingos Luís e suas proximidades sofreram transformações para a construção da
Estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna do Metrô. A principal delas foi a implosão do antigo prédio da Administração Regional de Santana/Tucuruvi, efetivada em 29 de janeiro de 1992, portanto há 30 anos. O terminal de ônibus, inicialmente previsto nesse local, foi construído na Estação
Parada Inglesa e o Jardim São Paulo pôde preservar grande parte dessa área verde. Atualmente
com a estação do Metrô, o bairro também é um dos mais valorizados da Zona Norte.

Os organizadores dos eventos permitidos durante o Carna
val, assumirão a responsabilidade pelo cumprimento das
obrigações e recomendações
descritas no protocolo sanitário, conforme o documento disponível no link: https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_
saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=291766.

2832-5458 (sr. João Carlos)
99886-9162 (sr. Moura)

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

vaga, próximo a comércio,
pto ônibus, etc. R$ 280 mil

Tratar: 3064-6002

Alugo apto JaÇanã

3 dorms, 2 banh, s/ 1 ste,
todos planej. c/ box de vidros e
gabinetes em granito, tds quartos c/ arms, sl. 2 amb. c/ mesa,
cz. plan, lavanderia, 2 vgs gar,
somente c/ seguro fiança.

Tratar: 97747-1827

