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Cidades definem plano para 
iniciar vacinação no dia 25
Suzano e Itaquaquecetuba pretendem usar postos de Saúde e sistema drive-thru para imunização contra Covid-19

Diante do anúncio feito pelo 
governador João Doria (PSDB) na 
tarde de ontem sobre a eficácia da 
vacina CoronaVac e seu uso emer-
gencial a partir do dia 25, os mu-
nicípios do Alto Tietê passaram a 
concentrar seus esforços na orga-
nização de uma campanha de va-
cinação em seus territórios.

O anúncio da vacina substituiu a 
coletiva que trataria da atualização 
do Plano São Paulo de enfrentamento 
do coronavírus, que ficou para hoje. 
Em Suzano, a Secretaria de Saúde 
informou a elaboração de um Plano 
Municipal de Vacinação, com três lo-
cais definidos para a primeira etapa.  
Cidades, página 6

O prazo para solicitar inscrição ou 
renovação de cadastro no programa 
Passe Livre Estudantil de Suzano, 
referente ao primeiro semestre de 
2021, termina no dia 15. De acor-
do com a Secretaria de Educação, 
mais de 1,6 mil estudantes já fize-
ram a requisição pela internet. Em 
decorrência da pandemia, os cré-
ditos serão colocados à disposição 
conforme o retorno oficial das au-
las presenciais. Cidades, página 3

Passe livre

PRAZO PARA
INSCRIÇÕES
ACABA DIA 15

Suzano

Ano letivo nas escolas vai 
começar dia 8 de fevereiro

Utilização de plataforma online ainda será mantida 
para evitar riscos de aglomeração. Cidades, página 4Prefeituras têm expectativa de acompanhar o calendário do Estado para imunização das pessoas
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Mais de 1,6 mil alunos já pediram o benefício; créditos serão disponibilizados com aulas presenciais
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