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Alto Tietê propõe plano 
de vacinação regional 
contra o coronavírus

Conversas entre prefeitos avançam e pode haver até a compra de seringas e agulhas

Prefeitos e secretários de Saúde, 
das atuais e das novas gestões, parti-
ciparam, ontem de manhã, de uma 
reunião promovida pelo Consórcio 
de Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) com 
o objetivo de discutir estratégias 
de enfrentamento da pandemia de 
coronavírus e para a campanha de 
vacinação, prevista para começar 
em janeiro. Um plano regional para 
imunização dos grupos prioritários 
do Alto Tietê foi proposto durante 
a conversa. Região pediu ao gover-
no do Estado a garantia de envio 
de quantidade suficientes de vacina.  
Cidades, página 3

Temporal

Chuva deixa 
sete mortos em 
Santa Catarina
Brasil, página 7

A Secretaria de Educação de Su-
zano divulgou ontem o balanço de 
ações desempenhadas em 2020, so-
bretudo no período de isolamento 
social em razão da pandemia de 
coronavírus (Covid-19). Para dar 
continuidade ao ano letivo, e não 
prejudicar os estudos dos mais de 
26,4 mil alunos matriculados nas 
escolas municipais, os professores 
da rede tiveram que se reinventar 
e se adaptar ao ensino a distância. 
Todo o processo de readequação 
das aulas foi analisado em conjun-
to com os pais e responsáveis dos 
alunos. Cidades, página 4

Ainda na casa dos 38%, e há 
mais de uma semana na fase ama-
rela, distanciamento social continua 
baixo. Cidades, página 4

Distanciamento

ISOLAMENTO 
SOCIAL  
CONTINUA 
BAIXO 

Suzano

PREFEITURA 
FAZ BALANÇO 
DA EDUCAÇÃO

Em vez do barulho dos estudantes, o silêncio das salas vazias deu o tom por causa do coronavírus

IRINEU JUNIOR/SECOP SUZANO

Aptos a assumir

Vitoriosos na eleição recebem  
diploma da Justiça Eleitoral

Entre os diplomados estão o prefeito e o vice-prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi e Walmir Pinto. Cidades, página 3
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  Central de monitoramento contribui para 
a prisão de criminosos. Cidades, página 4
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