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RESPEIT
E A

QUARENTENA

Santos e Palmeiras decidem o torneio continental na tarde de 
hoje, às 17 horas, no Maracanã. O jogo, histórico por ser a pri-
meira fi nal entre paulistas da competição, não terá público, ape-
nas alguns convidados. Se vencer, o Peixe se isola no número de 
títulos conquistados, quatro, mas se o Verdão levar o troféu se tor-
nará bicampeão da Libertadores da América. Esportes, página 9

Final da Libertadores

SANTOS E PALMEIRAS

HC de Suzano pode receber 
dez leitos de UTI Covid

Abertura de vagas também vale para a Enfermaria e está condicionada a critérios das autoridades de saúde

Em entrevista exclusiva ao 
Grupo Mogi News, a gerente re-
gional da Secretaria de Estado da 
Saúde para o Alto Tietê, Virgínia 
Garcia Leme, garantiu que, em-
bora haja a demanda dos muni-
cípios para a abertura de novos 
leitos de Enfermaria e Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) para 
casos do coronavírus (Covid-19), 
a abertura seguirá critérios técni-
cos estipulados em conjunto pelas 
autoridades de saúde do Estado e 
dos municípios. O Hospital das 
Clínicas de Suzano deve receber 
esses leitos, caso seja necessário. 
Cidades, página 3

Educação

Justiça derruba 
liminar que 
suspendia aulas
Cidades, página 3

EM SÃO PAULO

Vacinação em 
idosos começa 
dia 8. p7

Imunização

Vacinação em 
profissionais 
de saúde 
começa na 
próxima 
semana
Clínicas, farmácias e 

laboratórios deverão 

atualizar informações junto 

ao Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde 

para que os profissionais 

possam receber imunização. 
Cidades, página 3

Levantamento feito pela repor-
tagem analisou os números de óbi-
tos entre os dias 27 de dezembro 
e 7 de janeiro, e depois entre 7 e 
27 de janeiro. Os casos de conta-
minações confi rmadas também 
apresentaram aumento durante o 
mesmo período, chegando a 90%. 
Cidades, página 5

Covid-19

MORTES POR 
CORONAVÍRUS 
SOBEM 68%Estabelecimentos têm até segunda para atualizar cadastro e participar da campanha em Suzano
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Operação Força 
Azul tem início 
em Itaquá
Cidades, página 4

Sem carnaval

Ponto facultativo 
é cancelado 
no Alto Tietê
Cidades, página 3


