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Junji Abe discutiu a polêmica do radar "dedo-duro" na Mogi-Bertioga com o prefeito Marco 
Bertaiolli 

O deputado federal eleito, Junji Abe, esteve reunido ontem com o prefeito Marco 

Aurélio Bertaiolli, ambos do mesmo partido, para discutir algumas demandas do 

município. Na oportunidade, o futuro parlamentar aproveitou para falar sobre a 

questão do radar "dedo-duro", instalado na rodovia Mogi-Bertioga (SP-98), que virou 

um assunto polêmico após vários motoristas serem multados no local. 

 

Na opinião de Junji, o prefeito deve aproveitar a visita do secretário de Estado de 

Desenvolvimento Metropolitano, Edson Aparecido, nos próximos dias, para pedir ajuda 

na interlocução com a Secretaria de Transportes e com o Departamento de Estradas e 

Rodagens (DER). "O Edson [secretário] é uma pessoa influente e próxima do 

governador Geraldo Alckmin (PSDB) e acredito que depois de verificar a questão, ele 

vai se sensibilizar e nos ajudar, além do que esta questão é sobre a região 

metropolitana", declara. 

 

Junji discorda dos deputados estaduais Luiz Carlos Gondim Teixeira (PPS) e Estevam 

Galvão (DEM), que acreditam que a falta sinalização possa ter gerado a confusão, 

conforme explicaram na edição de ontem do Mogi News. Para ele, é preciso identificar 



o problema pela sua raiz. "Não adianta discutirmos isso, porque ao que me consta, 

conforme a lei, o distanciamento das placas está dentro do permitido", comenta. Abe 

disse que ainda não tomou a iniciativa de tratar o assunto junto ao Governo do Estado, 

pois ainda não tomou posse na Câmara dos Deputados, o que vai acontecer em 

fevereiro. "Vou esperar porque não seria elegante tomar nenhuma iniciativa antes de 

assumir minha função, mas se estiver em uma ocasião e puder interceder a favor 

deste caso, farei isso com certeza", descreveu. O deputado eleito pretende estar na 

cidade no dia da visita do secretário.  

Junji Abe falou ainda que Bertaiolli tem tomado as medidas necessárias e cabíveis 

sobre esta situação. Ele questionou a função dos aparelhos serem instalados na Mogi-

Bertioga. "Estes radares foram colocados para verificar se os motoristas estão em 

débito com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), 

licenciamentos, ou se foram roubados e de uma hora para outra começaram a multar", 

acrescenta.  

Ele não tem dúvidas de que o governador vai tomar alguma atitude e possa até pedir o 

cancelamento das autuações registradas pelo "dedo-duro". "Nosso trabalho deve 

concentrar nisso, o cancelamento das multas, e depois disso pedir a implantação de 

uma nova sinalização", comentou. 

 

 

Contagem 

Clodoaldo de Moraes, um dos articuladores do movimento contra o radar "dedo-duro" 

na SP-98, fará amanhã, a contagem das assinaturas no abaixo-assinado que está 

sendo feito na cidade. A estimativa parcial é de que mais de quatro mil pessoas 

tenham aderido ao movimento. "No total, temos 300 listas e acredito que atingimos o 

número necessário". Moraes explicou que, com as assinaturas em mãos, vai agendar 

uma audiência no Ministério Público e formalizar a queixa que questiona a sinalização 

do radar e as multas aplicadas até agora. 

 


