
Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes RESPEITE A QUARENTENA

SÁBADO, 19 DE DEZEMBRO DE 2020 |  R$ 2,00EDIÇÃO 8334  

Novembro é o segundo mês do  
ano com dez mortes no trânsito

Mês passado e maio 
foram os períodos 
mais violentos nas 
ruas da cidade; no 
ano, 61 pessoas 
morreram em 
acidentes, enquanto 
que em 2019, 
foram 64 óbitos

Mogi das Cruzes registrou dez 
mortes no trânsito em novem-
bro. Um número tão elevado de 
fatalidades como o contabiliza-
do no mês passado foi repetido 
em maio deste ano e, antes dis-
so, só há três anos, em novem-
bro de 2017. Os dados foram 
divulgados ontem pelo Infosiga 
e apontam que a cidade já supe-
rou o acumulado de 2019. En-
tre janeiro e novembro, foram 
7% mais casos fatais e, se a ci-
dade mantiver o ritmo, poderá 
ultrapassar o total de óbitos re-
gistrados no ano passado inteiro.  
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Os futuros secretários de Finan-
ças e de Mobilidade Urbana (an-
tiga Pasta de Transportes) foram 
anunciados ontem pelo prefeito 
eleito Caio Cunha (Pode). Quem 
assume a Pasta de Finanças é o 
contabilista e advogado Ricardo 
Abílio Rossi Cardoso. Já para a 
Pasta de Mobilidade Urbana foi 
escolhida a arquiteta e urbanista 
Cristiane Ayres Contri. O titular 
da Pasta de Educação será anun-
ciado somente nesta segunda-feira. 
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Reestruturação

SECRETÁRIO 
IKARI ESTUDA 
TROCA NO 
COMANDO DA GCM

Time em formação

SECRETÁRIOS DE MOBILIDADE URBANA E FINANÇAS SÃO
APRESENTADOS; EDUCAÇÃO FICA PARA SEGUNDA-FEIRA

Divulgação

Cardoso (esq.) tem larga experiência no setor privado; Cristiane (dir.) atua há 30 anos nos transportes

Divulgação

FEIRAS SERÃO ANTECIPADAS

Programação de im de ano

Cidades, página 5

Mogi News/Arquivo
DOAÇÃO

ONG de causa 
animal faz 
terceira 
etapa de 
arrecadação 
hoje. p4

Perto de completar o primeiro 
mês de atividades, a Central da 
Polícia Judiciária visa melhorar 
o atendimento em ocorrências 
e flagrantes. Segundo o delega-
do Deodato Rodrigues Leite, co-
ordenador da unidade, haverá 
centralização nos processos para 
evitar investigações individuali-
zadas. Qualquer ocorrência que 
possa envolver outra unidade po-
licial será investigada pela Cen-
tral, com objetivo de otimizar 
tempo e economizar recursos.  
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Rapidez contra crimes

CENTRAL DA 
POLÍCIA 
JUDICIÁRIA VAI 
MINIMIZAR 
INVESTIGAÇÕES 
INDIVIDUALIZADAS
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