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Retorno à fase 3 não surte efeito 
no isolamento social em Suzano

Estado divulgou que distanciamento social fechou em 39% nesta quarta-feira; o mesmo que a semana passada

O percentual de isolamento so-
cial em razão da pandemia de co-
ronavírus (Covid-19), em Suzano, 
permanece idêntico ao registrado 
na quarta-feira da semana passada, 
quando a cidade ainda se encon-
trava na fase verde do Plano São 
Paulo. De acordo com o Sistema 
de Monitoramento Inteligente 
do Governo do Estado (Simi), a 
adesão era de apenas 39%. No 
início da escalada de novos ca-
sos da doença, registrado entre 
março e abril, Suzano chegou a 
alcançar isolamentos superiores 
a 60%. Mas, já em maio, a cida-
de entrou em um relaxamento 
do qual nunca mais se recuperou, 
mantendo índices pouco acima 
de 50% até junho e caindo para a 
casa dos 40% nos meses seguintes.  
Cidades, página 3

Mortes por Covid

Três mortes 
são registradas, 
todas em Mogi
Cidades, página 3

A Prefeitura de Suzano des-
tacou algumas intervenções em 
vias na cidade, em relação à mo-
bilidade urbana, que seguem em 
andamento durante esta reta final 
de ano. Em uma delas, no bairro 
Estância Americana, estão sen-
do investidos R$ 1.021.891,71. 
Há ainda ações sendo realizadas 
no Jardim Brasil, Jardim Mon-
te Cristo, Recanto São José, Jar-
dim Amazonas e Cidade Edson.  
Cidades, página 4

Manutenção asfáltica

OBRAS SERÃO ENTREGUES NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021

No Estância Americana ocorre a pavimentação de 600 metros de via e implantação de drenagem

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO

Eleição em Poá

Vereador Marinho do Jornal, que perdeu a eleição, 
denuncia candidaturas fantasmas para o Parlamento

Segundo a denúncia do vereador ao Ministério Público, pelo menos cinco partidos 
não declararam gastos em candidaturas de mulheres. Cidades, página 4
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JEAN GORINCHTEYN

Secretário de 
Estado da Saúde 
é contra o 
fechamento do 
PS do Luzia. p4

VACINA X COVID

Uso emergencial 

é aprovado  

pela Anvisa. p7
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