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REPASSE MONTANTE TRANSFERIDO PELO ESTADO AOS HOSPITAIS SERÁ DE R$ 25 MILHÕES DURANTE QUATRO MESES

BARREIRA

Doria anuncia R$ 100 mi
para hospitais do estado
Instituições que receberão o montante
ainda serão definidas; até 377 hospitais e
Santas Casas poderão ser beneficiados
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

O governo estadual vai repassar R$ 100 milhões para até
377 Santas Casas e hospitais
filantrópicos ou municipais
de pequeno porte em todo
estado de São Paulo para enfrentar o coronavírus.
Os recursos emergenciais
devem ser repassados em
abril, maio, junho e julho,
com R$ 25 milhões por mês.
Segundo o governo, o reforço
será utilizado no custeio dos
hospitais e no atendimento
de pacientes de coronavírus.

As Santa Casas e hospitais
que irão receber a verba ainda não foram definidos pelo
governo estadual. Segundo a
Secretaria Estadual de Saúde,
isso ocorre porque os interessados em receber o custeio
ainda devem demonstrar interesse por meio do Departamento Regional de Saúde.
Desta forma, os contemplados
serão definidos e anunciados
posteriormente.
“O objetivo é que esses hospitais aumentem a capacidade e desafoguem os demais,
sobretudo no atendimento de
média e alta complexidade
que possam receber doentes e
infectados com coronavírus”,
afirmou o governador João

Divulgação

Bloqueio. Pista segue liberada

STF nega
pedido de
bloqueio na
Tamoios
TURISMO. Após sofrer um re-

Cláudio Vieira/PMSJC

Custeio. Repasse para hospitais começa já em abril e vai até julho

25 de reais devem
AMilhões
ser repassados pelo
governo por mês, até
julho, para hospitais de
menor complexidade.

Doria (PSDB).
A meta do governo é ampliar
em 30% a capacidade de leitos
nesses hospitais. A iniciativa
prevê mais vagas disponíveis
para pacientes com sintomas
do coronavírus em serviços de
maior porte.

.

vés no Tribunal de Justiça, a
Prefeitura de Caraguatatuba
também recebeu negativa do
presidente do STF (Supremo
Tribunal Federal), o ministro
Dias Toffoli, em relação ao
pedido para autorizar o bloqueio sanitário na entrada
da cidade, pela Rodovia dos
Tamoios.
A prefeitura defendia a medida como uma forma de evitar a disseminação do novo
coronavírus. Já o governo
estadual, que é contra o bloqueio, apontou grave lesão à
ordem pública.
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Coronavírus. A chegada no aeroporto de Guarulhos dos 5.000 testes rápidos contra a doença
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