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SÁBADO, 28 DE AGOSTO DE 2021

Segurança
EDUCATIVO EM JUNHO, PREFEITURA CRIOU CARTILHA COM DICAS DE SEGURANÇA PARA MOTORISTAS DE APLICATIVO

VAI DE BIKE.
Prefeitura incentiva
os modos ativos de
deslocamentos, como
o andar a pé e de
bicicleta

Cláudio Vieira / PMSJC

S. José lança cartilha
de dicas para ciclistas
Prefeitura cria cartilha digital com dicas de segurança. Conteúdo
do material inclui dicas como evitar pedalar em locais isolados
Cláudio Vieira / PMSJC

A Prefeitura de São José dos
Campos criou uma cartilha
digital com dicas de segurança para ciclistas. O conteúdo
do material foi apresentado
em 20 de agosto no Paço Municipal, em solenidade que
seguiu todas as recomendações de saúde do Plano SP
contra o Coronavírus, como
uso de máscara e álcool em
gel e distanciamento.
A cerimônia contou com a
participação de diversos grupos de ciclistas que atuam na
cidade. A cartilha foi disponibilizada no site da Prefeitura
e compartilhada nos grupos
de WhatsApp da categoria.

Contém dicas como evitar
pedalar em locais isolados,
realizar a atividade esportiva
preferencialmente em grupo e
a importância de utilizar os paraciclos (bicicletários) disponibilizados pela Prefeitura em
pontos estratégicos do município, entre outras orientações.
A cartilha disponibiliza ainda
link para acesso direto e rápido para realização de Boletins
de Ocorrência eletrônicos em
casos de furtos ou roubos das
bikes, além de telefones para
ligações de emergência como
153 (Guarda Civil Municipal)
e 190 (Polícia Militar), que são
gratuitos e estão disponíveis

24 horas por dia.
“A Prefeitura está de parabéns por esta iniciativa, que
vai nos ajudar muito. Segurança nunca é demais. Com estas
orientações, ficaremos mais
tranquilos para fazer nossos
passeios”, disse Antenor Atílio
Toso, coordenador do grupo
Pedal e Prosa.
Antes mesmo da criação
da cartilha, a Prefeitura e as
forças de segurança têm realizado ações preventivas e
integradas para garantir mais
tranquilidade aos ciclistas.
Prefeitura e forças de segurança já realizam ações preventivas e integradas.

Virtual. Conteúdo do material foi apresentado em 20 de agosto

Adenir Britto / PMSJC

Mais. Malha cicloviária foi de 79km (2017) para 155km (2021)

S.José doa latas e
garrafas à Urbam

Perturbação:
queixas caem 71%

Prefeitura adota
sistema de Pix

BALANÇO. A Prefeitura de
São José dos Campos já doou
somente neste ano ao Centro
de Triagem da Urbam (Urbanizadora Municipal S/A) 10 toneladas de materiais recicláveis
apreendidas em operações
integradas preventivas realizadas para evitar aglomerações
nas vias públicas e reduzir a
propagação da covid-19 no
município.

REFORÇO. Com a ajuda da
população e reforço nas operações integradas preventivas
realizadas pela Prefeitura e as
forças de segurança, São José
dos Campos registrou no mês
passado queda de 71% nas
reclamações dos munícipes
referentes à perturbação do
sossego público na comparação com março.

PAGAMENTO. A partir de
agora, pagar o ISS (Imposto
Sobre Serviços) ficou mais
fácil em São José dos Campos.
A Prefeitura lançou o sistema para emissão de boletos
com a opção de pagamento
por Pix no sistema da Nota
Fiscal Joseense. Esta é mais
uma inovação para facilitar a
vida do contribuinte de todo o
município.
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Latas. Mais de 10 toneladas
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Fluxos. Placas instaladas

