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RESPEIT
E A

QUARENTENA

Alto Tietê retorna  
para a fase laranja

Além de regredir 
para a fase 2 do 
Plano São Paulo, 
durante a noite, 
madrugada e finais 
de semana, a região 
estará na fase 
vermelha, a mais 
restritiva de todas

O comércio deverá ser um dos 
setores mais atingidos pela reclas-
sifi cação do Alto Tietê no Plano 
São Paulo de retomada econômi-
ca. O tema repercutiu na tarde de 
ontem, após anúncio do governo 
do Estado que colocou o Alto Tie-
tê na fase 2 laranja do Plano São 
Paulo. O anúncio, feito pelo go-
vernador João Doria (PSDB), re-
presentou um novo problema para 
setores da economia regional. Ou-
tra medida adotada foi a institui-
ção da fase 1 vermelha, com res-
trição total a estabelecimentos não 
essenciais, entre as 20 e 6 horas.  
Cidades, página 3

O prefeito de Suzano, Rodri-
go Ashiuchi, se reuniu ontem 
com o deputado federal Marco 
Bertaiolli. O encontro na Pre-
feitura e serviu como forma de 
prestação de contas de todas as 
emendas enviadas, empenhadas 
e propostas pelo parlamentar à 
cidade nos últimos dois anos, 
que chegam em R$ 5 milhões. 
Cidades, página 4

Bertaiolli em Suzano

DEPUTADO SE 
REÚNE COM 
PREFEITO

Mortes por Covid

Região chega a 
1.965 óbitos por 
coronavírus
Cidades, página 6

BRASILEIRÃO

Tricolor pega 
o Coxa no 
Morumbi. p9

No total são 40 funções diferentes 
que exigem desde o ensino funda-
mental ao ensino superior, tendo, 
inclusive, disponibilidade para Pes-
soas com Defi ciência. O programa 
está recebendo, preferencialmente, 
os currículos por e-mail, no endereço 
eletrônico suzano.vagas@gmail.com.
Cidades, página 5

Oportunidades

“SUZANO MAIS 

EMPREGO” 

OFERECE 

300 VAGAS

Candidatos podem ir, também, a uma das duas unidades do Centrus localizadas em Suzano
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