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Suzano vacina 830 pessoas  
no primeiro dia de campanha
Marca foi atingida após um dia da chegada dos imunizantes; ação deve continuar durante o final de semana

Neste primeiro dia de vacina-
ção, a CoronaVac chegou a 500 
funcionários da Santa Casa de 
Misericórdia de Suzano, 250 do 

Pronto-Socorro (PS) Municipal 
e 80 do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu). “Es-
tamos focados na imunização 

dos profissionais da urgência e 
emergência, conforme a quan-
tidade de doses recebida. A Se-
cretaria de Saúde está empenha-

da em garantir o acesso às doses 
o mais breve possível”, explicou 
o chefe da pasta, Pedro Ishi. A 
expectativa é de que a ação siga 

durante o fim de semana nes-
ta primeira fase de imunização 
contra o coronavírus (Covid-19).  
Cidades, página 3

Em 24 horas, o Alto Tietê regis-
trou mais 15 mortes por coronaví-
rus (Covid-19), informou ontem à 
tarde o Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Com essa atualização, 
a região chegou à marca de 1.962 
óbitos causados pela doença. Segun-
do o Condemat, Mogi das Cruzes 
confirmou nove falecimentos, as 
vítimas tinham entre 52 e 73 anos. 
Cidades, página 4

Mortes por Covid-19

ALTO TIETÊ 
CONTABILIZA  
1.962 ÓBITOS

O Banco de Alimentos de Suza-
no recebeu nesta semana cerca de 
duas toneladas de alimentos doa-
dos pela Cooperativa de Assenta-
mento de Biritiba-Mirim (Conab). 
A atividade faz parte de um termo 
de cooperação que prevê a doação 
dos insumos excedentes, por meio 
do Plano de Aquisição de Alimentos 
(PAA). Opinião, página 2

Doação

SUZANO  
RECEBE DUAS 
TONELADAS  
DE ALIMENTOS

Vacinação deve continuar em Suzano e nas demais cidades da região até a quarta-feira que vem
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Aproximadamente 30% dos 
profissionais da área da Saúde 
que atuam no combate à pande-
mia de coronavírus (Covid-19) 
na região já receberam a 1ª dose 
da vacina, a informação foi pas-
sada na tarde de ontem pela 
Câmara Técnica de Saúde do 
Consórcio de Desenvolvimento 

30% são vacinados na região
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). A expectativa é de 
que até a próxima quarta-feira, 
os mais de 28 mil profissionais 
que atuam na região recebam o 
imunizante. Itaquaquecetuba, 
Poá, Ferraz, Santa Isabel, Arujá 
e Guararema deram inicio on-
tem à campanha.

Iniciativa faz parte de um termo de cooperação com entidade
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