Ofício SindHosp nº 02/2021
São Paulo, 08 de janeiro de 2021.

À Sua Excelência Sr. João Doria
M.D. Governador do Estado de São Paulo
Palácio dos Bandeirantes
Av. Morumbi, 4500 - CEP 05650-905 - São Paulo - SP

c/c.: Ilmo Dr Jean Carlo Gorinchteyn
M.D. Secretário de Estado de Saúde de SP
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 – CEP 05403-000- São Paulo – SP

Ref.: Infraestrutura hospitalar - Sindhosp

Exmo. Sr. Governador João Doria,

O Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Demais Estabelecimentos de
Saúde do Estado de São Paulo – SINDHOSP, entidade que congrega 55.000
estabelecimentos de saúde no Estado de São Paulo, dentre eles 450 hospitais, vem
respeitosamente dirigir-se a V.Exa. para colaboração na realização logística da
vacinação no Estado.

São auspiciosos os anúncios da breve disponibilidade da vacina Coronavac, mérito
de um trabalho competente e objetivo de seu Governo e do Instituto Butantan, pelo
que deixamos registrados nossas congratulações e a certeza dos agradecimentos da
população de São Paulo.

-

Como acima descrito, nossa instituição possui uma rede variada e presente em todas
as 17 regiões de saúde do Estado de São Paulo que pode ser de grande valia para a
agilização e a logística de aplicação das vacinas.

Desta forma, o Sindhosp está empenhado em envidar todos os esforços para que a
infraestrutura da iniciativa privada possa contribuir com o Governo do Estado na
importante missão de vacinar a população no menor espaço de tempo possível, caso
seja do interesse de V.Exa. e da Secretaria Estadual de Saúde, otimizando, ampliando
e integrando-se à rede de vacinação do Governo, tudo objetivando dar importante
passo para a rápida redução da circulação do vírus.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e
reforçamos nossos protestos de estima e consideração

Cordialmente,

Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Demais Estabelecimentos de Saúde
do Estado de São Paulo

Francisco Roberto Balestrin de Andrade
Diretor-Presidente

-

