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Guararema Cidade Natal 
corre risco de não ocorrer 
Pandemia do coronavírus pode interferir na programação de final de ano no Alto Tietê

SUZANO

  Cineteatro pode reabrir para o público mês que vem. Cidades, página 3

A Covid-19 tornou atípico todo 
ano de 2020, independentemente de 
como a pandemia vai se comportar 
nos próximos meses. Tamanho são 
os reflexos que grandes eventos no 
Alto Tietê começam a ficar ameaça-
dos, seja para evitar aglomerações, 
baixa receita dos municípios ou até 
mesmo pela falta de motivos para 
se comemorar em meio a centenas 
de mortes em decorrência da doen-
ça. Guararema, por exemplo, corre 
o risco de não oferecer o principal 
evento do ano - o Guararema Cida-
de Natal -, que atrai cerca de 500 
mil turistas no último mês do ano. 
Cidades, página 4

Educação

Itaquá abre 
inscrições  
para o EJA
Cidades, página 3Além de atrair muitos turistas de fora da região, Cidade Natal gera emprego e renda ao município
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Universidades do Alto Tietê 
têm 516 vagas para o programa

Somente na UMC, há 15 cursos que podem ser feitos 
por meio do programa federal. Cidades, página 5
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Jogos no 
Pacaembu só 
em 2023. p9

Apesar de primordial, a Prefeitura 
de Ferraz de Vasconcelos ainda não 
contratou uma empresa especiali-
zada para auxiliar os seus próprios 
técnicos e, sobretudo, os vereadores 
sobre como fazer mudanças pon-
tuais no projeto de lei que dispõe 
sobre o  Plano Diretor Participativo 
(PDP). Cidades, página 3

Plano Diretor
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São Paulo

Assembleia 
eleva gastos na 
pandemia
Brasil, página 8


