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Três mil postos de trabalho
são criados em outubro

No G5 do Alto Tietê, Suzano foi o município que registrou a maior quantidade de vagas criadas para o período

O grupo das cinco cidades 
mais populosas do Alto Tietê, 
o chamado G5, composto por 
Ferraz de Vasconcelos, Itaqua-
quecetuba, Mogi das Cruzes, 
Poá e Suzano, criaram, durante 
o mês passado, 3.096 vagas de 
trabalhos com carteira assinada. 
Este é  resultado da contratação 
de 10.314 pessoas em relação 
a 7.218 desligamentos em ou-
tubro. Os dados foram divulga-
dos ontem pelo Cadastro Geral 
de Empregados e Desemprega-
dos (Caged) do governo federal. 
Seguindo o que vem ocorrendo 
em meses anteriores, Suzano li-
dera quantidade de vagas for-
mais criadas. No período anali-
sado foram 897 novos postos de 
trabalho com carteira assinada.  
Cidades, página 3

Cirurgiões-dentistas

Associação  
alerta para o 
câncer bucal
Cidades, página 5

Em meio a um aumento dos ca-
sos e, principalmente, de internações 
por Covid-19, o Condemat tenta 
conseguir a prorrogação do decre-
to nacional de calamidade pública 
para 2021. Os gestores também es-
tão empenhados para conter o avan-
ço da contaminação. Alto Tietê vive 
expectativa da atualização do Pla-
no São Paulo na segunda-feira, que 
pode definir o retrocesso da região 
à fase amarela. Cidades, página 4

Retrocesso

RETORNO 
PARA FASE 
AMARELA  
ASSOMBRA  
A REGIÃO

Descida à fase amarela representa maior restrição de funcionamento do comércio no Alto Tietê

ARQUIVO/MOGI NEWS

Ligação com Poá

Avenida Brasil chega a 90% de 
conclusão das obras em Suzano

Previsão é que a via esteja pronta no primeiro semestre 
de 2021, apontou a Prefeitura. Cidades, página 3
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Coronavírus

Pela 1ª vez, desde 12 de abril, 
Alto Tietê não registra mortes
Região conseguiu passar as últimas 24 horas sem 
confirmar a morte de moradores por causa do 
coronavírus. Cidades, página 4

VEJA AS DICAS PARA NÃO 
CAIR EM FRAUDES HOJE
Uma das datas mais aguardas pelo Comércio a 
Black Friday, reserva boas ofertas para quem sabe 
garimpar os preços, seja na web ou nas lojas físicas. 
O cuidado deve ser redobrado contra golpistas 
e estabelecimentos que oferecem falsas ofertas. 
Cidades, página 5
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