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Com alta da Covid-19, Estado 
determina fechamento de 

comércios por seis dias
Para tentar diminuir a chance de contágio, cidades ficarão na fase vermelha do Plano SP 
entre 25 e 27 de dezembro e 1º e 3 de janeiro; só serviços essenciais poderão funcionar

O Consórcio de Desenvolvimen-
to dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) prevê dificuldades na 
fiscalização para o cumprimento da 
medida anunciada ontem pelo go-
verno, que coloca todo o Estado de 
São Paulo na fase vermelha entre os 
dias 25 e 27 de dezembro e 1º e 3 
de janeiro, e faz um apelo à popu-
lação para que evite aglomerações, 
contribuindo assim para reduzir a 
transmissão do coronavírus e evitar  
restrições mais severas dos setores 
comercias em um futuro próximo. 
Neste período, o atendimento pre-
sencial está proibido em shoppings, 
lojas, concessionárias, escritórios, 
bares, restaurantes, academias, sa-
lões de beleza e eventos culturais.  
Cidades, página 3

O prefeito Marcus Melo entre-
gou ontem o armamento da Guarda 
Municipal e as posses de arma para 
os guardas municipais de Mogi das 
Cruzes. Com isso, a corporação pas-
sa a atuar armada nos trabalhos de 
segurança da população na cidade. 
Ao todo, 136 guardas municipais 
foram aprovados em todos os tes-
tes e treinamentos e estão aptos 
para atuar com as armas da Guar-
da Municipal. O porte de armas é 
emitido pela Polícia Federal. Os 
guardas armados atuarão nas mais 
diversas ações da corporação, dentre 
elas os novos grupamentos criados 
desde 2017. Durante a cerimônia, 
também foram entregues à corpo-
ração as armas que serão utilizadas 
pela Guarda. São 72 armas, sendo 
60 pistolas doadas pela Polícia Ci-
vil e 10 armas calibre 12, adquiri-
das pela administração municipal. 
Cidades, página 6

Segurança

GUARDA CIVIL MUNICIPAL COMEÇA A ATUAR ARMADA

Cerimônia para entrega do armamento aconteceu no Polo Municipal de Segurança, em Jundiapeba

Ney Sarmento/PMMC

200 ALUNOS

  Vila Estação ganha creche de modelo sustentável. Cidades, página 7

Falta de tempo

Relatório da
CP não deve
ser concluído
Cidades, página 6
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Jundiapeba

Prédio do Bom Prato está 
pronto para instalação

Segunda unidade do restaurante popular ficará na 
esquina da avenida João de Souza Branco com a rua 

Dr. Francisco Soares Marialva. Cidades, página 6
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Para o presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de Mogi das 
Cruzes e Região (Sincomércio), o 
comércio não tem mais fôlego para 
aguentar as medidas de restrição. A 
Associação Comercial de Mogi das 
Cruzes diz que a determinação de-
verá afetar o movimento de troca 
de mercadorias. Cidades, página 3

Restrição comercial
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