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Suzano realiza mais de 15 mil 
testes para detectar a Covid-19
Levantamento feito pela reportagem junto ao TCE também revela os dados de outras cidades do Alto Tietê

Suzano já realizou mais de 15 
mil exames desde o início da pan-
demia para identifi car a presença 
do coronavírus (Covid-19). Den-
tro de uma população de 297.637, 
essa testagem cobre 5,2% dos susa-
nenses. Os testes foram realizados 
desde o início da pandemia, em 
março, e os dados quantitativos 
foram divulgados pelo Tribunal 
de Contas do Estado (TCE). So-
madas, as cidades que compõem 
o G5 - Mogi das Cruzes, Itaqua-
quecetuba, Suzano, Ferraz de Vas-
concelos e Poá - coletaram 90 mil 
testes para detectar a Covid-19. 
Cidades, página 3

Covid-19

Região chega 
a 1.610 mortes 
por Covid-19
Cidades, página 3

A segunda e última fase da obra 
de prolongamento da rua Sete de 
Setembro começou nesta semana, 
informou a Secretaria de Manuten-
ção e Serviços Urbanos de Suzano. 
Trata-se da complementação dos 
trabalhos que vinham sendo reali-
zados e que foram reprogramados 
junto à Caixa Econômica Federal. 
A expectativa é de que em quatro 
meses a etapa fi nal da obra seja 
concluída e o trecho, que ligará 
as avenidas Senador Roberto Si-
monsen e Paulista, esteja liberado 
para o tráfego. Cidades, página 4

Rua de Suzano

OBRAS DA SETE DE SETEMBRO CHEGAM À ÚLTIMA FASE

ALÔ, VOCÊ!

Fernando 
Vanucci morre 
aos 69 anos.  p7

Trecho que está sendo melhorado entre os bairros Jardim Monte Cristo e Cidade Cruzeiro do Sul deve ficar pronto em quatro meses

DIVULGAÇÃO/SECOP SUZANO
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Verdão enfrenta o Delfín pelas 
oitavas da Copa Libertadores. p8

Prefeitura de Ferraz infor-
mou que o vice-prefeito vai en-
trar com apelação no próprio TJ. 
Cidades, página 3

Vice-prefeito de Ferraz

TJ CONDENA 
KARIM EM 
SEGUNDA 
INSTÂNCIA


