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Sexta-feira, 27 de Março de 2020

CONSTRUÇÃO EM SÃO JOSÉ, ARCO DA INOVAÇÃO E EXTENSÃO COMPLETA DA VIA CAMBUÍ DEVEM SER LIBERADOS PARA TRÁFEGO NO DIA 30

Apesar do coronavírus, obras
seguem e prazos estão mantidos
Decisão de prefeituras pela manutenção das obras foi tomada com base em decreto de quarentena, que abriu
exceção para a construção civil, desde que sejam evitadas aglomerações e sejam redobradas regras de higiene
rados anteriormente - o prolongamento da Rua Saigiro Nakamura, na Vila Industrial (300
Da redação
metros), e a ligação entre as
@jornalovale
rotatórias da Estrada Aeroporto-Tamoios e do Recanto dos
A quarentena vigente no es- Eucaliptos (1,5 quilômetro) fotado de São Paulo desde a ram liberados no ano passado,
última terça-feira, que visa e o trecho no entroncamento
combater a disseminação do com a Avenida Juscelino Kunovo coronavírus, não tem bitschek, na Vila Tatetuba (1,7
prejudicado o andamento das quilômetro), foi liberado em
principais obras públicas nas fevereiro desse ano.
maiores cidades da região.
Outras obras importantes
O setor de construção ci- seguem em andamento. Um
exemplo é a construvil não foi atingido
pelo decreto do
ção de uma passagovernador João
gem de nível inferior
Doria (PSDB). A
na Rotatória do Gás,
DIAS
orientação é para
no Jardim Americaé a duração
que as obras contino, na região leste
prevista para a
de São José. O pranuem, respeitando
quarentena no
cuidados como evizo de entrega segue
estado de São
previsto para 18 de
tar aglomerações e
Paulo, até dia 7
maio. O cronograma,
redobrar a higiene.
de abril
no entanto, está atraEm São José dos
Campos, por exemsado - nos primeiros
plo, segue prevista para a 15 meses, de 19 novembro de
próxima segunda-feira, dia 2018 a 18 de fevereiro de 2020,
30, a liberação para tráfego a obra avançou apenas 60,03%,
tanto o Arco da Inovação enquanto as planilhas previam
quanto a extensão completa que chegasse a 90,04% no peda Via Cambuí.
ríodo. Também segue em anNo caso da Via Cambuí, dos damento a obra de conclusão
8,6 quilômetros de extensão, da Arena de Esportes de São
3,5 quilômetros já foram libe- José. O prazo de entrega ter-
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Obra. O Arco da Inovação deve ser liberado para tráfego no dia 30

mina em dezembro desse ano.
Em Taubaté, as principais
obras financiadas pelo CAF
(Banco de Desenvolvimento
da América Latina) também
não pararam, apesar da pandemia do Covid-19. Um dos
exemplos é o pacote de obras
na região do Quiririm, que inclui o prolongamento da Estrada do Pinhão. Esse pacote foi
iniciado em dezembro de 2017
e deveria ter ficado pronto em
dezembro de 2018. Após três
prorrogações, o novo prazo é
29 de junho desse ano - o aumento no prazo foi acompanhado de uma alta no preço; a
obra, inicialmente orçada em
R$ 16 milhões, irá custar ao
menos R$ 21,439 milhões, um
acréscimo de 34%. Também
não foram interrompidas as
obras do pacote do Barreiro,
que inclui o alargamento da
Estrada do Barreiro - elas deveriam ter sido entregues em
junho de 2019, mas tiveram o
prazo prorrogado para julho de
2020. Outra obra que segue em
andamento é a duplicação do
viaduto do Cidade Jardim, com
previsão de entrega para 26 de
junho. O serviço inclui melhorias nos acessos dos quilômetros 111 e 113 da Via Dutra.
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PREVENÇÃO PROXIMIDADE DE UBS E SERVIÇOS ESSENCIAIS É A PRIORIDADE

APOIO

SERVIÇO

São José intensifica
limpeza e higienização
dos pontos de ônibus

Taubaté supera
2.500 ligações
em call center
sobre o vírus

Lixo: Jacareí
suspende catatreco durante a
quarentena
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Trabalho. Funcionários atuam na limpeza nos pontos de ônibus
LIMPEZA. A Prefeitura de

São José dos Campos anunciou nesta quinta-feira que
passou a intensificar a higienização dos pontos de ônibus
da cidade.

Com funcionários da Secretaria de Mobilidade Urbana
e também da Urbam (Urbanizadora Municipal), o Poder
Executivo afirmou que iniciou
a desinfecção com um produ-

to que tem efeito residual de
pelo menos cinco dias, a base
de quaternário de amônio da
quinta geração.
O governo Felicio Ramuth
(PSDB) aponta que o mesmo
produto foi usado no combate
a esta pandemia do coronavírus na China.
As equipes que atuam no serviço foram capacitadas para
realizarem a atividade e todos
os funcionários estão devidamente protegidos com EPIs
(Equipamentos de Proteção
Individual), diz a prefeitura.
A ação para desinfetar os
pontos de ônibus foi iniciada na Avenida Andrômeda e
no Jardim das Indústrias. Ao
todo, sete equipes estão atendendo os abrigos de ônibus
de todas as regiões da cidade.
Segundo a prefeitura, a prioridade inicial ficou definida
para os pontos que atendem
o maior número de usuários
e que ficam próximos a hospitais, UBSs (Unidades Básicas
de Saúde) e outros serviços
essenciais para o período.
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LIGAÇÕES. Desde o início das
operações na última segunda-feira, dia 23 de março, o
Call Center 0800 12 000 12 de
orientações sobre o coronavírus de Taubaté já superou
o número de 1.000 ligações
efetivadas.
Entre segunda-feira e a
tarde desta quinta-feira, dia
26 de março, os estudantes
voluntários de Medicina da
Unitau e demais faculdades
já haviam registrado 1.100
ligações de moradores de
Taubaté e cidades vizinhas.
O envolvimento dos estudantes gerou uma corrente
de solidariedade e já há uma
fila de espera para a participação no Call Center.
O Call Center funciona todos os dias, das 8h às 20h.
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Alternativa. Um dos LEVs
(Locais de Entrega Voluntária)
DESCARTE. Os serviços do

caminhão Cata-treco estão
suspensos, temporariamente,
durante o período de quarentena em Jacareí.
A prefeitura pede para que
os moradores que precisarem
descartar materiais inservíveis os levem até os nove
LEVs (Locais de Entrega Voluntária) da cidade. A lista e
os endereços estão no próprio site da prefeitura.
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