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RESPEIT
E A

QUARENTENA

Novo lote da CoronaVac chega 
até amanhã para início da  

vacinação aos idosos da região
Confirmação da nova leva de imunizantes para nova campanha foi passada ontem, pelo governo do Estado

O governo do Estado confi rmou 
ontem que serão enviados para o 
Alto Tietê, até amanhã, novos lotes 
da CoronaVac para a proteção dos 
públicos prioritários, incluindo a 
abertura da vacinação para idosos 
com mais de 90 anos a partir de se-
gunda-feira. Enquanto isso, as cida-
des prosseguem com seus programas 
de imunização de profi ssionais da 
Saúde e homens e mulheres interna-
dos em Instituições de Longa Perma-
nência para Idosos (ILPIs), enquanto 
aguarda o envio de novos lotes da 
vacina, produzida pelo Butantan em 
parceria com o laboratório SinoVac. 
Cidades, página 3

Os Centros de Referência de As-
sistência Social (Cras) de Itaqua-
quecetuba abriram 400 vagas para 
ofi cinas online de pedraria, crochê, 
pintura em tecido e culinária. Os 
cursos fazem parte do projeto Ge-
ração de Renda e Inserção para To-
dos, em parceria com a Associação 
Cultural, Artes, Lazer, Educação, 
Dança, Esportes e Entretenimento. 
Cidades, página 4
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Condemat

Comércio quer 
abrir aos fi nais 
de semana

Cidades, página 3

EX-TÉCNICO

Fernando Diniz 

é demitido do 

São Paulo. p9

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO

Parceria

Suzano e Sebrae 
discutem medidas para 
estimular a economia

O secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de Emprego 

de Suzano, André Loducca, se reuniu 
com os agentes de desenvolvimento 

do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae). O 

encontro teve como objetivo discutir 
políticas de estímulo e recuperação dos 

comércios e serviços. Cidades, página 4

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 2.053
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O Setor de Homicídios, em par-
ceria com a Polícia Militar, locali-
zou e prendeu, no sábado passado, 
um dos suspeitos do assassinato 
do tenente da Policia Militar Feli-
pe Murakami. Cidades, página 3
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