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RESPEIT
E A

QUARENTENA

Região tem 66,8% dos 
leitos Covid ocupados
Índice pode ser decisivo em reclassificação do Plano SP programada para hoje pelo Estado

De acordo com os dados divul-
gados pela Secretaria de Estado 
da Saúde, o Alto Tietê tem uma 
taxa de ocupação de 66,8% para 
leitos de UTI e de 58% para leitos 
de enfermaria até anteontem. “A 
rede hospitalar segue com plenas 
condições de assistir casos graves 
do novo coronavírus”, informou 
o Estado. Com a entrevista cole-
tiva marcada para hoje no Palácio 
dos Bandeirantes para uma nova 
atualização do Plano São Paulo 
de enfrentamento ao novo coro-
navírus, as cidades da região te-
mem por uma nova reclassificação.  
Cidades, página 3

Termina hoje o prazo para ins-
crição e renovação de cadastro no 
Passe Livre Estudantil de Suzano 
para o primeiro semestre de 2021. 
O programa contempla estudan-
tes moradores da cidade que se 
enquadram no perfil de renda fa-
miliar de até três salários mínimos 
ou renda per capita de até meio sa-
lário mínimo por integrante, com 
comprovação na folha resumo 
do Cadastro Único (CadÚnico). 
Cidades, página 4

Último dia

ESTUDANTES 
DEVEM 
SOLICITAR O 
PASSE LIVRE

Prova do Enem

Mais de 35 mil
alunos na região
estão inscritos
Cidades, página 4

Legislar, fiscalizar o Executivo, 
garantir o bom uso do dinheiro 
público e administrar questões 
internas são as atividades a serem 
desenvolvidas pelo presidente da 
Câmara de Suzano, Leandro Al-
ves de Faria (PL), o Leandrinho. 
Em Ferraz de Vasconcelos, Fla-
vio Batista de Souza (Podemos), o 
Inha, defende a Câmara Itinerante. 
Cidades, página 5

Legislativo

PRESIDENTES 

ANUNCIAM 

PROPOSTAS

Alta na ocupação de leitos é preocupante, mas Estado garante ter condições de assistir novos casos

DIVULGAÇÃO
Leandrinho defende a 
harmonia entre os Poderes
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Inha pretende fazer audiências 
públicas nos bairros da cidade

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Solicitação do benefício é feita exclusivamente pela internet, acessando o site da Prefeitura
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