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Mogi decreta comércio fechado 
nos primeiros dias de 2021

Ao contrário da maioria das cidades do Estado que ficaram na fase vermelha entre os dias 25 e 27,
município conseguiu se manter na fase amarela; porém, entre os dias 1º e 3 de janeiro, restrição será maior

Após figurar como uma das 
poucas cidades paulistas a não 
decretar o fechamento do comércio 
não essencial durante o Natal, a 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
promete para hoje a publicação do 
decreto municipal que instaura a 
fase vermelha do Plano São Paulo de 
controle à pandemia da Covid-19 
nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro de 2021. 
Segundo o secretário de Estado 
de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, as cidades que 
descumpriram a medida imposta 
pelo governo do Estado de fecha-
mento do comércio não essencial 
poderão responder judicialmente.  
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Durante Natal e pós-Natal, lojas ficaram cheias, mas nos dias mais parados, ficarão fechadas

Mogi News/Arquivo
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Movimento

350 MIL VEÍCULOS PASSARÃO PELA SP-98 
ATÉ DIA 4; 81 MIL CIRCULARAM NO NATAL

Mogi News/Divulgação

 Apesar do grande movimento, 
os 81 mil veículos que utilizaram 
a Mogi-Bertioga no Natal represen-
tam número 24% menor do que 
o registrado no mesmo período 
do ano anterior, quando 100 mil 
automóveis utilizaram a rodovia.  
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Legislativo

PSD recebe apoio do PL e PSDB 
para presidência da Câmara

Anúncio de apoio dos dois partidos coloca o 
parlamentar Otto Rezende (PSD) como principal nome 
para assumir a presidência do Legislativo em 2021. 
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