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200 mil idosos serão vacinados 
no Alto Tietê contra a Covid-19

Campanha em 
São Paulo deve 
movimentar os 
postos de vacinação 
nas dez cidades; 
secretários estão 
preocupados com 
quantidade de doses 
que serão ofertadas

Com a perspectiva da maior 
campanha de imunização da 
história, as prefeituras que com-
põem o Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) se pre-
param para atender a popula-
ção na vacinação contra a Co-
vid-19 a partir do próximo mês. 
Na estimativa preliminar, cerca 
de 200 mil pessoas deverão ser 
imunizadas na região no grupo 
prioritário da população idosa.  
Cidades, página 3Além dos idosos, região quer imunizar os indígenas, quilombolas e trabalhadores da Saúde

MAURICIO SORDILLI/SECOP SUZANO

Fim de ano

Suzano dá início à operação Natal Seguro com a 
participação da Polícia Militar e da Guarda Civil

Apresentação das ações de segurança para este ano foram divulgadas na manhã de 
ontem, em frente à praça João Pessoa, no centro de Suzano. Cidades, página 3
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TAXA DE LETALIDADE SOBE 
NOS PRIMEIROS DIAS DO MÊS
Durante os nove primeiros dias de dezembro, o índice 
de letalidade no Alto Tietê ficou em 30,5 óbitos para 
cada mil contaminados; no mesmo período do mês 
passado, essa taxa era de 13,3 mortes para cada 
grupo de mil infectados por Covid-19. Cidades, página 4

CORONAVÍRUS

Ministério Público pede anulação 
da candidatura de Márcia Bin

PREFEITA ELEITA DE POÁ

Recurso especial do Ministério Público foi 
protocolado na Justiça Eleitoral após solicitação 
do partido Podemos. Decisão deve ser tomada 
pelo TSE. Cidades, página 4

LIBERTADORES

Grêmio e 
Santos ficam 
no empate. p9

Decisão foi conhecida ontem e 
dividiu opiniões. A partir de terça-

-feira, casos como traumas, derrames, 
ferimentos por tiro e infarto terão 
prioridades. Cidades, página 5
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