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Justiça revoga liminar de reintegração
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O juiz da Fazenda Pública de Mogi das Cruzes
revogou a liminar que permitia a reintegração de
posse dos moradores do Conjunto Jefferson da Silva.
A medida foi anunciada na última segunda-feira.
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SOLICITAÇÃO

Justificativa utilizada pelos parlamentares é que uma via de interligação melhoraria o fluxo de veículos na região

Vereadores pedem à Prefeitura uma
alça de acesso para o novo túnel I
Gustavo Gomes*

Os motoristas que irão
utilizar o túnel I, do complexo
viário da Sacadura Cabral,
poderão ter futuramente
uma alça de acesso ligando a
nova via ao centro da cidade.
A possibilidade da construção dessa nova estrutura foi
revelada na tarde de ontem,
pelo vereador Mauro Araújo
(PMDB), durante a vistoria do
tunel, realizada pelo prefeito
de Mogi das Cruzes, Marcus
Melo (PSDB)
Em contato com a reportagem, o parlamentar justificou
a necessidade da alça. “Assim
que os motoristas saírem do
túnel, antes do córrego Ribeirão
do Ipiranga, a ideia é termos
uma conversão à esquerda.

Com a conclusão
das duas passagens,
a Prefeitura dará
início a uma nova
etapa
Isso desafogaria o trânsito
da praça Otaviano Augusto
Malta M. Totó”, destacou.
Durante a vistoria do túnel,
o prefeito comentou a ideia
e disse que o projeto atual
já prevê um acesso próximo
ao corpo d’água. “Existe,
dentro do próprio plano de
mobilidade, um estudo para
fazer um acesso à beira do
córrego. O próprio projeto que
o departamento de trânsito já
realizou é o mais adequado
para este momento.

Sobre o túnel, Melo informou que o complexo já
está em fase final. Restando apenas alguns ajustes e
limpeza para a inauguração,
programada para amanhã. A
expectativa da administração
é que passem 700 veículos
por hora pela da passagem
subterrânea, desafogando,
assim, o trânsito local.
Com a conclusão das duas
passagens, a Prefeitura dará
início a uma nova etapa do
trabalho de mobilidade na
região central. A área das
praças Oswaldo Cruz e Sacadura Cabral, além do espaço
do antigo posto, passará por
uma requalificação e terá
novo projeto arquitetônico,
paisagismo e acessibilidade,
sempre a partir de um diálogo

Ney Sarmento/PMMC

Prefeito vistoriou o espaço na tarde de ontem e comentou sobre o possível acesso

constante com os comerciantes.
As obras do complexo viário
começaram em agosto de 2015

e possuem investimento total
de R$ 128 milhões, sendo
R$ 98 milhões em recursos

federais e R$ 30 milhões de
contrapartida da Prefeitura.
*Texto supervisionado pelo editor.

Só pedestres

Serviços públicos

Fim de passagem divide opiniões

Mogi lança edital para contratação
de nova funerária para a cidade

Vitoria Mikaelli

Isabella Grisaro*

O fechamento da passagem de nível da rua Doutor
Deodato Wertheimer, na
área central de Mogi das
Cruzes, será amanhã e já está
preocupando comerciantes e
motoristas que passam pelo
local. A equipe do Mogi News
entrevistou algumas pessoas
para saber as diferentes opiniões sobre a decisão.
O gerente de uma loja de
móveis, Carlos Eduardo Pereira,
de 38 anos, está preocupado
com a diminuição do fluxo
de carros, que segundo ele,
auxilia na divulgação da loja
para o maior número de
pessoas possível. “É terrível
para nós, pois vai atrapalhar
muito, mas tendo a passagem
para os pedestres já ajuda
bastante”, comentou ele.
Porém outras pessoas acreditam que mudanças como
essa podem ser positivas
para a cidade, como é o caso
da vendedora Célia Cristina
Neves, 50. “Acho que toda
mudança é válida e depois
a Prefeitura irá se aprimorar
com decorrer do tempo, e

A partir de amanhã o local não poderá ser mais utilizado para o tráfego de veículos

as coisas vão se ajeitando”.
os comerciantes quando
Já os novos comercian- fosse decidido, o que não
tes não pensam da mesma aconteceu”.
maneira, como o Maurício
Silva revelou que ficou
Leopoldino Farias da Silva, sabendo da notícia por meio
27, que inaugurou uma lan- do jornal e que está satisfeito
chonete próxima ao acesso em saber que o caminho
há um mês. “Antes de abrir ficará livre para os pedestres.
já haviam boatos de que “O problema para mim não
isso iria ocorrer. Então na é necessariamente a reduépoca, procurei falar com ção do fluxo de carros, mas
a Secretaria de Transportes, gostaria de ter recebido mais
e disseram que seria algo a informações pela Prefeitura,
longo prazo e iriam avisar já que corri bem antes atrás

do assunto”.
Para o frentista Marcos
Flávio Moreira, 43, essa mudança não trará benefícios,
pois não gosta de utilizar o
novo túnel. “A saída é fora
de mão e por aqui, na rua
Doutor Deodato, o acesso
à avenida é mais fácil. Vai
atrapalhar meu cotidiano
já que passo por aqui todos
os dias e terei que mudar a
rota”, falou Moreira.
*Texto supervisionado pelo editor.

O A Prefeitura de Mogi
das Cruzes publicou um
aviso de licitação anteontem
para escolher a empresa
que realizará os serviços
funerários na cidade durante
dois anos.
A administração municipal
afirmou, em nota, que a
empresa a receber a concessão deve prestar serviços
de fabricação, aquisição e
fornecimento de caixões
e urnas mortuárias para
pessoas falecidas na cidade.
Além disso, devem realizar
a remoção de mortos, salvo
nos casos em que esta deve
ser processada por serviços
policiais, transporte de flores
nos cortejos fúnebres, cortejo e transporte fúnebre,
instalação e ornamentação
de câmaras mortuárias, providências junto ao Cartório
de Registro Civil e cemitérios,
divulgação do falecimento,
assistência à família, despachos legais, entre outros
serviços correlatos.
Segundo a Secretaria Municipal de Governo, essa é
uma licitação de modelo
concorrência e de menor valor

da tarifa, ou seja, não há um
investimentos da Prefeitura
no contrato, portanto vencerá
a empresa que oferecer os
serviços com maior qualidade e menor preço para a
população.
Também foi afirmado que
após o período de dois anos,
quando houverem novas
licitações, deverão ser incorporadas melhorias para
o sistema de funerárias e
velórios da cidade como um
todo, e a Secretaria já iniciou
estudos para a realização
desse plano de melhorias,
as quais já devem ser anunciadas em breve.
Os documentos e as propostas serão recebidos no
Departamento de Gestão de
Bens e Serviços, na avenida
Narciso Yague Guimarães,
277, no primeiro andar do
prédio sede da Prefeitura,
somente até as 8h30 da
próxima terça-feira.
O Edital e demais arquivos
estão disponíveis no site da
administração municipal,
www.mogidascruzes.sp.gov.
br, na opção licitações. (I.G.)
Texto supervisionado pelo editor.

