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Dedo-duro  

Comissão terá reunião com Bertaiolli 
para discutir radar  
Oswaldo Birke 

 
Radar: polêmica continua  

A comissão organizadora do movimento contra o radar inteligente, chamado 

popularmente de "dedo-duro", terá uma reunião com o prefeito Marco Aurélio Bertaiolli 

(DEM) na próxima quarta-feira, dia 9, na Prefeitura. O grupo composto de 

aproximadamente dez pessoas pedirá detalhes do encontro que ele teve com o 

superintendente do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), Clodoaldo 

Pelissioni, no último dia 26 de janeiro, e que contou com a participação do vice-prefeito 

José Antônio Cuco Pereira (PSDB), do presidente da Câmara, Mauro Araújo (PSDB), 

e do deputado federal Junji Abe (DEM). 

 

Clodoaldo de Moraes, um dos organizadores da comissão, espera que o prefeito tenha 

informações sobre os pedidos de anulação que foram enviados à Procuradoria do 

Estado. "Queremos saber como foi o diálogo e quais as impressões que o Bertaiolli 



teve durante a reunião", comenta. No dia 25, a comissão entregou na Prefeitura um 

documento pedindo ajuda a Bertaiolli e cópias das cinco mil assinaturas que foram 

coletadas no município. O secretário municipal de Governo, Luiz Sérgio Marrano, foi o 

responsável por receber a comissão e os documentos. A intenção era de que o 

prefeito levasse o relatório no dia seguinte para a reunião no DER. Durante o 

encontro, os motoristas, prejudicados pelo radar "dedo-duro", solicitaram um encontro 

com Bertaiolli. 

 

"Estamos confiantes de uma decisão favorável ao nosso pedido. Até porque o 

equipamento está instalado em um local errado, além de todos os argumentos que 

apresentamos. Acredito que o prefeito também tenha alguma novidade sobre o caso", 

comenta. Para Moraes, a esperança é de que as multas possam ser canceladas, do 

contrário a situação poderá prejudicar vários mogianos, principalmente, aqueles que 

trabalham com o transporte de passageiros, como o caso das vans escolares. "A não 

anulação poderá gerar um verdadeiro caos, com o desemprego de muitos 

trabalhadores", fala.  

 

 

 

Ônibus  

Clodoaldo Moraes, que também é presidente do Diretório Municipal do PT de Mogi das 

Cruzes, protocolou ontem na Prefeitura um requerimento que solicita a planilha de 

custos, base de cálculo utilizado para concessão do reajuste da tarifa do transporte 

coletivo. O prefeito Marco Aurélio Bertaiolli (DEM) tem afirmado que o valor deverá ser 

anunciado nos próximos dias pela Secretaria Municipal de Transportes.  

No documento, solicita que a administração municipal informe os trajetos percorridos 

pelos coletivos, quantos ônibus operam em Mogi, qual é o número de usuários e as 

linhas de circulação. O dirigente do partido tentou entregar o documento diretamente 

no gabinete do prefeito, mas foi informado de que era necessário encaminhá-lo via 

protocolo. 

 

"Queremos discutir este reajuste dos ônibus e por isso temos que conhecer todos os 

custos para analisar um preço justo para ambos", descreve. Pelo procedimento 

normal, o pedido do PT terá 30 dias para ser analisado, o que pode ser tarde porque o 

anúncio do novo valor deve sair nos próximos dias. "Há um boato que a nova tarifa 

será publicada entre segunda e terça-feira da semana que vem, por isso tentamos 

entregar nosso requerimento direto no gabinete, porque não faz sentido discutirmos o 

preço depois que ele for anunciado", completa. (M.P.) 

 


