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Após eleições, comércio passa  
por restrições de funcionamento
Governador Doria retrocedeu o Estado à fase amarela do Plano SP, por receio de uma segunda onda da Covid-19

Mogi e região retornarão, ama-
nhã, à fase amarela do Plano São 
Paulo. Todas as cidades do Estado, 
incluindo a capital, também terão 
de adotar medidas mais restriti-
vas até 4 de janeiro. Assim, bares, 
restaurantes, academias, salões 
de beleza, shoppings, escritó-
rios, concessionárias e comércios 
de rua voltam a ter limitações de 
horário e capacidade de público. 
Para discutir medidas adicionais, 
os prefeitos de Mogi, Suzano, 
Itaquá, Ferraz, Poá e Arujá par-
ticipam hoje de uma videoconfe-
rência com o governador Doria. 
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Fim de ano

Comércio
teme queda
nas vendas
Cidades, página 3Restaurantes, academias e demais estabelecimentos poderão ocupar apenas 40% da capacidade e funcionar até às 22 horas

Fotos: Mogi News/Arquivo

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal, que investiga as denúncias de corrupção de 
um grupo de parlamentares, avança para o momento derradeiro de seus trabalhos e inicia, hoje, o processo 
de interrogatório dos vereadores apontados por irregularidades pelo Ministério Público. Cidades, página 4

Corrupção

VEREADORES DENUNCIADOS COMEÇAM A 
SER OUVIDOS PELA CEI A PARTIR DE HOJE

Antonio Lino ficou foragido até 
conseguir habeas corpus

Mogi News/Arquivo

Após escândalo, Evaristo 
desistiu da candidatura

Daniel Carvalho/Mogi News

Diegão tentou se reeleger, 
mas não teve sucesso

Daniel Carvalho/Mogi News
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Rodrigo Valverde e Felipe Lintz

Apoiadores parabenizam prefeito eleito

Mogi implantará nesta semana 
mais 20 leitos públicos de Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI) para 
Covid-19. Os novos leitos serão ins-
talados no Hospital Municipal, em 
Braz Cubas. Além das novas vagas 
já criadas no Hospital Municipal, a 
Secretaria Municipal de Saúde está 
fi nalizando a montagem de 30 leitos 
na UnicaFisio, ao lado do Hospi-
tal Municipal. Cidades, página 3

Aumento da demanda

MOGI RECEBE 20 

RESPIRADORES

Os dois últimos antecessores 
do prefeito Marcus Melo (PSDB) 
em Mogi das Cruzes, os ex-pre-
feitos Junji Abe (MDB) e Marco 
Bertaiolli (PSD), apontaram er-
ros durante o mandato do tucano 
como determinantes para que o 
político não conseguisse a reelei-
ção no pleito do último domingo. 
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Era interrompida

BERTAIOLLI E 
JUNJI APONTAM 
ERROS NA GESTÃO

Novos secretários serão 
anunciados nos próximos dias

MUDANÇAS NO GOVERNO

O prefeito eleito, Caio Cunha (Pode), dá início 
nos próximos dias a uma de suas principais 
promessas de campanha: a estruturação da 

Prefeitura com nomes técnicos nas secretarias. 
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