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Novas regras para comércio 
começam a valer na segunda

Decreto da fase amarela do Plano São Paulo, que impõe horário e clientela reduzidos, será publicado hoje

A partir do dia 7 de dezembro, 
lojas poderão funcionar até dez 
horas por dia e com 40% da ca-
pacidade de atendimento. Ficará a 
cargo dos comerciantes decidirem 
como o horário de funcionamen-
to será delimitado, podendo ser 
seguido ou fracionado. O horá-
rio máximo de abertura será às 22 
horas. A medida deverá valer, no 
mínimo, até o dia 4 de janeiro de 
2021, embora haja o risco de que 
novas restrições, após o prazo da 
fase amarela, sejam tomadas. Tudo 
vai depender do avanço do coro-
navírus neste mês de dezembro.  
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84%

Em alta

Frota de ônibus 
será mantida na 
fase amarela

Região registra 
mais 11 mortes 
por coronavírus
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2021

Secretário de 
Planejamento 
recebe convite 
de Caio Cunha

A partir de hoje, os parques Centenário, Leon Feffer e da Cidade funcionarão das 7 às 17 horas

Mogi News/Arquivo
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O prefeito eleito Caio Cunha 
(Pode) convidou o secretário 
de Planejamento e Urbanismo, 
Claudio de Faria Rodrigues, 
para continuar no cargo e ser o 
seu secretário a partir de 2021. 
Cidades, página 3

Tom de despedida

PREFEITO 
ELEITO É 
PARABENIZADO 
EM SESSÃO
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Operação do Ministério Público

Três dos seis vereadores 
denunciados negam corrupção

Ontem pela manhã, Diego de Amorim Martins (MDB) (foto), Antonio Lino (PSD) e 
Carlos Evaristo (PSB) foram ouvidos na Câmara pela Comissão Especial

de Inquérito (CEI) e reforçaram ser inocentes. Cidades, página 5
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Para a legislatura do ano que 
vem, uma aliança entre o PL e 
PSDB – as duas maiores bancadas, 
com quatro parlamentares cada –, 
já está bem desenhada, para que 
cada partido assuma a presidência 
da Casa por dois anos. Pelo PL, os 
favoritos são Clodoaldo de Mora-
es e Francimário Vieira, o Farofa.  
Cidades, página 3

Aliança

PL E PSDB SÃO 
FAVORITOS À 
PRESIDÊNCIA 
DA CÂMARA


