MOBILIDADE HOJE, CIRCULAM NO LOCAL, DIARIAMENTE, 180 MIL VEÍCULOS - 13 MIL EM HORÁRIO DE PICO

ACESSIBILIDADE

Impactos
estão no foco
do debate

Cadeiras
para piscinas
promove
inclusão social

Negócios. Questionados sobre os valores futuros
dos imóveis localizados na região, especialistas
afirmaram existir inúmeras variáveis para tal
definição, não sendo possível cravá-los ainda

Setor imobiliário e moradores dividem
opiniões: ponte melhorará mobilidade?
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(Continuação pág. 1)
Incomodados. Assim estão
muitos moradores vizinhos
da futura ponte estaiada,
construída na região do Jardim das Colinas, em São José
dos Campos.
A ideia da prefeitura é construir dois viadutos na rotatória do shopping Colinas,
ligando as avenidas Jorge
Zarur (sentido bairro) e Cassiano Ricardo. Os acessos ficarão em formato de “X”.
No entanto, além do barulho produzido pela obra e o
congestionamento, há incertezas em relação ao futuro
local depois da ponte pronta.
O principal receio é de que
o engarrafamento siga como
ocorre atualmente mesmo
com o arco pronto.
“A princípio falaram que o
lugar ficaria bom. Mas fato é
que as calçadas sumiram. Está

difícil de transitar. A travessia
do Poupatempo está sem semáforo para pedestres e faixa
no chão”, relatou o arquiteto e
urbanista, Paulo Romando, professor da Univap (Universidade
do Vale do Paraíba), morador
das proximidades da ponte.
O físico Matheus Carlos da
Silva, também professor da
instituição, faz um alerta sobre
os perigos do aumento do barulho no local (o vai e vem de
carros). “Um ruído intensivo
pode ocasionar a perda de audição. O ideal é que o som seja
medido no período de obra e
após ela”, ressaltou.
Ainda em relação ao fluxo
de automóveis, o estudante de
direito, Lucas Bacci e Souza,
25 anos, se mostrou mais otimista. “Esse era um ponto da
cidade que precisava de uma
solução. A área vem recebendo investimentos, com prédios
comerciais e restaurantes.
Creio que a ponte vai proporcionar um aproveitamento melhor desses empreendimentos
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recém-chegados”, disse.
Essa é também a aposta do
setor imobiliário. Especialistas acreditam que a ponte
irá aquecer o mercado local.
“O arco será positivo, vai valorizar o bairro, aumentar o
interesse de investidores e
trará fácil acesso a escolas e
shopping”, defendeu Paulo
Cunha, diretor regional da Secovi (Sindicado de Habitação).
Para Alfredo Freitas, diretor da Nova Freitas Imóveis,
de São José, a ponte estaiada
“será para o município como a
torre Eiffel é para Paris”.

OUTRO LADO.

Por meio de nota a Secretária de Mobilidade Urbana
informou “que o Arco da Inovação irá desafogar o trânsito
na rotatória do Colinas, ou
seja, irá melhorar o tráfego
de todos os usuários das vias
públicas na região”, informou
em nota.
Ainda segundo o órgão, desde o início da obra, a prefeitura “tem realizado uma série
de ações para amenizar ao
máximo os transtornos para
quem trafega pelo local”,
continuou

.

DA REDAÇÃO. Acaba de chegar ao mercado brasileiro a
cadeira de transferência para
piscinas. O lançamento da
thyssenkrupp Elevadores foi
desenvolvido para adaptar
as áreas de lazer públicas e
privadas e promover a reabilitação motora em espaços
apropriados, visando a inclusão social, a partir da prática
esportiva da natação.
Voltada para pessoas com
algum tipo de deficiência
motora temporária ou permanente, idosos, gestantes e
crianças, a cadeira tem capacidade para transportar um
indivíduo de até 150 quilos.
“Hoje, muita gente deixa de
usar a piscina por medo de
cair ao descer as escadas”,
afirmou Rafael Villar, gerente
de acessibilidade da marca. A
cadeira tem apoio para braços e pés, e cinto de segurança. Sua operação é por meio
de joystick.

.

