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FIAT
FABRICANTE APRESENTA 
NOVIDADES NO BRASIL
Picape Toro receberá itens de outros modelos da FCA, como 
piloto automático adaptativo e frenagem automática de 
emergência, vindos do Jeep Compass, e nova multimídia com 
tela na vertical, como nos similares da RAM.
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Mogi recebe R$ 3,5 milhões de 
repasse de multas trabalhistas

Ministério Público do Trabalho (MPT) reverteu quantia referente a infrações aplicadas durante o ano passado

REFORMAS

  Sesc promete mudanças na unidade para fevereiro. Cidades, página 3

O Ministério Público do Tra-
balho (MPT) reverteu mais de 
R$ 3,5 milhões em Mogi das Cruzes 
para aquisição de bens necessários à 
proteção dos profi ssionais da Saúde, 
atendimento à população mogiana 
e concessão de bolsas de estudos 
para jovens carentes e em situação 
de vulnerabilidade para o acesso às 
universidades. O valor é resultado 
de reversão de multas aplicadas du-
rante o ano passado. Segundo o MPT 
foram 327 denúncias relativas a ir-
regularidades trabalhistas, 40 ações 
civis públicas (ACPs) e 26 Termos 
de Ajustamento de Conduta (TACs). 
Cidades, página 4

A Missa de Envio das Rezadeiras 
e Rezadores da Festa do Divino Es-
pírito Santo será realizada no dia 31 
de janeiro, às 19h30, na Catedral 
de Sant’Ana. Cidades, página 3

Festa do Divino

MISSA DAS 
REZADEIRAS 
SERÁ DIA 31

BRASILEIRÃO

Palmeiras 
enfrenta hoje 
o Ceará. p9

Com 63 mortes registradas no 
trânsito no ano passado, Mogi das 
Cruzes apresentou queda de ape-
nas 1,5% na comparação com 2019. 
Mesmo com a redução de tráfego 
decorrente do isolamento social pela 
pandemia a diferença foi pequena. 
Um ano antes, um único caso a mais 
foi registrado. Os dados foram divul-
gados pelo Sistema de Informações 
Gerenciais de Acidentes de Trânsito 
do Estado de São Paulo (Infosiga). 
Cidades, página 6

Infosiga

MORTES NO 
TRÂNSITO 
TÊM QUEDA
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Movimento foi menor por conta da pandemia; mas redução teve apenas uma vítima fatal a menos
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tela na vertical, como nos similares da RAM.
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