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Mais da metade das obras de construção do bloco
cirúrgico da Unidade Clínica Ambulatorial (Unica),
em Jundiapeba, estão concluídas. A previsão é que o
prédio seja entregue em abril, para em seguida ser
equipado. Cidades, página 4
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MUDANÇAS

Ação foi tomada pela Secretaria de Transportes em razão da abertura do túnel I, programada para esse sábado

Passagem de nível da Deodato
será fechada para veículos

Luana Nogueira

Mogi News

Circulação de algumas linhas
de ônibus sofrerão alterações

Espaço somente poderá ser usados pelos pedestres

passagem de nível da rua Melo. Entre as ruas Basílio
Campos Sales para ordenar Batalha e Campos Sales, os
o trânsito dos veículos que motoristas poderão seguir
deixam o túnel I e vem da apenas sentido centro.
Doutor Ricardo Vilela.
A expectativa é que cerca
A partir das 14 horas, o de 700 veículos passem por
trânsito da rua Engenheiro hora pelo novo túnel, que
Gualberto, que se manteve ligará a rua Cabo Diogo
interrompido durante exe- Oliver a avenida Adhemar de
cução da obra do túnel, será Barros. A estrutura contará
reaberto. A Secretaria de com um radar de 40 km/hr.
Transportes também anunciou “Vamos monitorar tudo e fazer
mudanças na mão de direção as adequações necessárias”,
do trecho da rua Flaviano de informou o secretário.
Divulgação

A partir das 6 horas do
sábado, a passagem de nível da rua Doutor Deodato
Wertheimer será fechada
definitivamente para o tráfego de veículos. Apenas os
pedestres poderão circular.
A medida será tomada em
decorrência da abertura do
túnel I da praça Sacadura
Cabral. O trecho entre as
ruas Doutor Ricardo Vilela
e Navajas receberá vagas de
Zona Azul e passagem de
veículo pelo ponto estará
autorizada. As mudanças
foram anunciadas ontem
pelo secretário de Transportes,
José Luiz Freire de Almeida.
A cerimônia de inauguração
do túnel será no sábado às 10
horas, mas a passagem para
os veículos será autorizada
a partir das 14 horas, bem
como a liberação de ruas
próximas. De acordo com
Almeida, a administração
municipal decidiu implantar

um sistema de plantão com
um guincho para atender
possíveis incidentes nos dois
túneis. Ainda não foi definido
se o veículo será próprio ou
terceirizado. O secretário ressaltou que mesmo no caso de
acidentes ou pane mecânica,
existem alternativas para o
trânsito não parar.
Na manhã do sábado,
equipes da Secretaria de
Transportes estarão nos principais acessos para orientar
os motoristas sobre o fechamento da passagem de nível.
Os veículos poderão seguir
pela Deodato Wertheimer
até a altura da Navajas, onde
obrigatoriamente terão que
acessá-la. A medida foi tomada
para garantir a continuidade
de circulação no trecho de
comércio.
A Prefeitura também instalou um semáforo inteligente
no cruzamento da avenida
Adhemar de Barros e rua
Campos Sales. O equipamento
estará sincronizado com a

NOVA DIRETORIA DA ACMC TOMA POSSE Com o lema “Fortalecer para
Crescer”, a nova diretoria da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC)
foi empossada na noite de anteontem, durante solenidade, com a presença de
empresários dos mais diversos segmentos e autoridades, entre elas o prefeito
Marcus Melo (PSDB) e o presidente da Câmara, Pedro Komura (PSDB). No triênio
2018/2019/2020, a entidade será liderada pelo presidente Marco Antônio Nogueira
Zatsuga. Entre as metas está a ampliação de produtos e serviços para fomentar a
atividade empreendedora durante a retomada da economia e o avanço tecnológico.

Com a abertura do túnel I,
a Secretaria de Transportes
fará mudanças nos itinerários de ônibus municipais
e intermunicipais a partir
das 14 horas do sábado.
Segundo o secretário de
Transportes, José Luiz Freire
de Almeida, os coletivos
voltarão para o trajeto que
utilizado antes das obras.
As linhas municipais
que terão alterações são:
Circular Central (C002),
Alto do Botujuru (C601),
Botujuru (C602), Sabaúna via Tronco (C691) e
Jardim Maricá via Cabo
Diogo Oliver (C702). Essas
linhas transportam 10,9
mil passageiros por dia e
circularão pela avenida
Francisco Rodrigues Filho,
e ruas Doutor Deodato
Wertheimer, Salvador Cabral,

Cabo Diogo Oliver, avenida
Adhemar de Barros, rua
Basílio Batalha até chegar
ao Terminal Central pela
rua Flaviano de Melo.
São 197 viagens realizadas
diariamente nessas linhas
municipais. “Os ônibus
terão economia de 15
minutos e um quilômetro
no trajeto”, disse Almeida.
Os intermunicipais que
terão alteração são os de
Salesópolis e Biritiba Mirim. Eles trafegarão pela
avenida Fernando Pinheiro Franco, e ruas Basílio
Batalha, Flaviano de Melo,
Campos Sales, Engenheiro
Gualberto, Cabo Diogo
Oliver, Américo Rodrigues,
Deodato Wertheimer até
alcançar a avenida Francisco
Rodrigues Filho. São 138
viagens por dia.

Copinha 2016

Independente discorda de
decisão e vai recorrer
A Independente informou
que vai recorrer da decisão
da Justiça que condenou a
torcida organizada do São
Paulo a pagar R$ 170 mil
para a Prefeitura de Mogi
das Cruzes. A condenação
foi anunciada na segunda-feira e foi tomada pelo juiz
da 7ª Vara de Mogi, Robson
Lima. A decisão é referente
ao incidente registrado em
2016 no estádio municipal
Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão,
durante jogo da Copa São
Paulo de Futebol Júnior.
Em contato telefônico, o
presidente da Torcida Independente, Henrique Gomes,
informou que recorrerá da
decisão da Justiça. “Esse
valor é totalmente excessivo.

Os danos morais teriam que contra o São Paulo Futeser para os torcedores do bol Clube, mas o time foi
São Paulo. Não tinha saída absolvido. A administração
de emergência no estádio. municipal informou que
Quem foi lesado foram os vai recorrer da decisão. O
torcedores. O local não ofe- problema que envolveu a
recida nenhuma segurança e torcida organizada ocorreu
quase ocorreu uma tragédia”. no intervalo da partida entre
Gomes afirmou que tam- o São Paulo e o Rondobém espera provas contra a nópolis em 2016, quando
torcida. “É preciso mostrar torcedores que estavam do
nas imagens que foi um as- lado de fora do Nogueirão
sociado que causou o dano. tentaram força a entrada. A
Tinha muita gente, se foi a confusão envolveu pessoas
torcida que quebrou, tem que estavam no estádio.
que provar”, informou.
Foram danificadas catracas
Pela decisão do juiz, a do estádio, corrimões das
torcida foi condenada a pa- arquibancadas, lixeira e
gar R$ 70 mil referente aos parte do alambrado.
danos causados ao estádio,
A Prefeitura informou que
e outros R$ 100 mil por “este foi o único problema
danos morais. A Prefeitura com torcedores registrado
também havia ingressado no Nogueirão”. (L.N.)

