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Harmonia. Crescimento sem
esquecer o meio-ambiente

Sustentabilidade. Estrada
ficará mais espaçosa

O

secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do estado de
São Paulo, Marcos Penido,
participou na última terça-feira da abertura do webinário
‘Tamoios, o futuro em obras’,
realizado por OVALE, no segundo capítulo do projeto
‘Brasil do Futuro’, que vai debater as obras de ampliação
da rodovia que liga o Vale do
Paraíba ao Litoral Norte.
Entre os diversos assuntos
abordados na conversa, comandada pelo editor-chefe
Guilhermo Codazzi e o repórter Xandu Alves, ele disse que
o crescimento não é adversário do meio ambiente e ressaltou que o crescimento pode
ser feito em harmonia com o
meio ambiente.
OVALE realizou ao longo da
última semana o webinário,
trazendo autoridades e especialistas para falar a respeito
do tema.
O Brasil do Futuro’, uma iniciativa pioneira de OVALE, o
maior veículo de comunicação de toda a RMVale.
“Existe hoje uma consciência muito maior com relação
à exploração das riquezas que
nós temos e de maneira profissional. Nós temos exemplos que a gente vai a Campos
do Jordão, vê parques concessionários, a mudança que está
havendo, o tanto que pode
gerar de emprego e renda e
estimulam o desenvolvimento
sustentável”, disse Penido na
entrevista.
Para ele, a grande lição
desta obra é que é viável implantar novos corredores,
novos caminhos de uma maneira sustentável. “E que a
geração de empregos seja
feita com parceria e responsabilidade de cuidar do meio
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