
 
 
 
 
 
 
 

 

GOVERNO DE SP INICIA ‘CORUJÃO DA SAÚDE’ NO 

HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS 

JUNTAMENTE COM OUTRAS 24 ENTIDADES, HOSPITAL FOI HABILITADO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EXAMES PREVISTOS NA PRIMEIRA FASE DO PROGRAMA NA GRANDE 

SÃO PAULO, CAMPINAS E VALE DO PARAÍBA 

O Governador João Doria e o 

Secretário de Estado da 

Saúde, José Henrique 

Germann Ferreira, 

participaram, nesta quinta-

feira (07), do início do 

atendimento pelo Hospital 

Sírio Libanês para realização 

de exames do “Corujão da 

Saúde”. 

A partir desta data, além do 

Sírio, outros oito serviços da 

Grande São Paulo, oito de 

Campinas e oito do Vale do 

Paraíba foram credenciados 

pela Secretaria de Estado da 

Saúde para agilizar o 

diagnóstico e tratamento de 

pacientes que aguardam exames na rede pública de saúde. 

As unidades foram selecionadas e habilitadas mediante convocação pública, e poderão ofertar exames 

de mamografia, ultrassonografia e endoscopia a pacientes dessas três regiões, abrangidas na primeira 

fase do programa. 

Os atendimentos extras do ‘Corujão’ estão em andamento desde fevereiro, em hospitais e AMEs 

(Ambulatórios Médicos de Especialidades) da rede própria de saúde, por meio da otimização dos 

serviços e fluxos de agendamento. Uma nova convocação pública será publicada nesta quinta-feira, 7 

de março, para selecionar outros serviços privados interessados em participar. 

As três regiões abrangidas neste momento totalizam uma demanda reprimida de 155.243 exames, 

somando 50.627 na Grande São Paulo, 73.138 na região de Campinas e 31.478 exames no Vale do 

Paraíba.. 
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GOVERNO DO ESTADO ENTREGA CRECHE E ESCOLA 

EM BRAGANÇA PAULISTA 

O ESTADO INVESTIU R$ 3,4 MILHÕES PARA CONSTRUÇÃO DOS DOIS PRÉDIOS 

O Governador João Doria e o 

Secretário em exercício da 

Educação do Estado, Haroldo 

Corrêa Rocha entregaram, nesta 

quinta-feira (7), mais duas 

unidades do Programa Creche 

Escola. As construções, no 

município de Bragança Paulista, 

foram realizadas graças ao 

investimento de quase R$ 3,4 

milhões do governo paulista, em 

parceria com a prefeitura local. 

A Escola Municipal Jardim Vista 

Alegre e a Creche Núcleo 

Habitacional Padre Aldo Bollini 

têm capacidade para atender 150 

crianças de 0 a 5 anos, cada. 

Ambos os prédios contam com salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, 

refeitório, banheiros e área de serviço. As unidades também respeitam todas as normas de segurança 

e de acessibilidade. 

 

ATIVIDADE DELEGADA É IMPLANTADA EM 

BRAGANÇA PAULISTA 
O Governador de São Paulo, João Doria, 

assinou na manhã desta quinta-feira (07) 

o convênio com a Prefeitura de Bragança 

Paulista para implantação da Atividade 

Delegada na cidade. Com a parceria, 

policiais militares irão auxiliar o município 

na fiscalização do comércio ambulante 

irregular e dos níveis de emissões 

sonoras. Em Bragança Paulista, o 

convênio tem vigência de cinco anos com 

seis vagas diárias, sendo uma para oficial 

e cinco para praças. Os policiais poderão 

atuar até oito horas por dia e 80 horas por 

mês ou na jornada com 12 horas diárias 

tendo limite de até 96 horas mensais. 


