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QUARENTENA

Estado amplia para 12 horas 
o funcionamento do comércio
Decisão tomada ontem começa a valer na segunda-feira; por outro lado, bares terão que fechar às 20 horas

As novas regras anunciadas ontem 
pelo governo do Estado para lojas, 
bares e restaurantes passarão a valer 
a partir da próxima segunda-feira na 
região do Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto Tie-
tê (Condemat). Uma das principais 
mudanças é a ampliação no horário 
do funcionamento do comércio, que 
volta a ser de 12 horas. Conforme 
apurado pelo Condemat, a maioria 
das cidades aguardará pela publicação 
do decreto estadual com as mudan-
ças anunciadas hoje para estabelecer 
os regramentos municipais, os quais 
vão nortear também o trabalho das 
equipes de fi scalização. A amplia-
ção no horário de funcionamento 
do comércio de 10 para 12 horas 
foi uma das reivindicações apresen-
tadas pelos prefeitos do Condemat. 
Cidades, página 4

Governo federal

Mogi pode 
receber R$ 19 mi 
por leitos de UTI
Cidades, página 3

ARQUIVO/MOGI NEWS

Apesar da maioria das mortes 
por coronavírus ocorrer em ho-
mens, são as mulheres as mais sus-
cetíveis ao contágio pela doença.
Cidades, página 3

Coronavírus
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BRASILEIRÃO

Mano, hoje 
no Bahia, 
enfrenta o 
ex-clube um 
ano após ser 
demitido. p9

PORTO ALEGRE

Polícia indicia 
6 por morte no 
Carrefour. p7

Um grupo de servidores públicos 
de Suzano protestou ontem contra 
a mudança nas regras de aposenta-
doria. Os manifestantes se reuniram 
em frente à Prefeitura para protestar 
contra a o projeto de lei que amplia 
a arrecadação de 11% para 14% na 
Previdência. Cidades, página 3

Previdência municipal
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