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Obras. Conclusão ainda é um
desafio na Tamoios

Planejamento. Para Penido
acidentes vão diminuir

Fluxo. Previsão é de mais
veículos circulando

Ari Versiani/Ag.Ponto

Tamoios. Duplicação do trecho de serra da rodovia deve ser entregue em fevereiro de 2022, diz Doria

ambiente”, afirmou Penido.
SUSTENTABILIDADE.

Para Penido, o desenvolvimento sustentável é a grande
palavra. “Precisamos gerar
emprego, abrir as portas da
nossa região, mas sempre
respeitando o meio em que vivemos, para as gerações que
venham depois de nós. Que
venham elogiando o trabalho
e o desenvolvimento que foi
feito”, disse o secretário estadual durante o webinário.
Segundo Penido, os moradores precisam estar sempre
atentos para que os cresciReprodução

2022

mentos dos municípios sejam
de maneira responsável, pois
não se pode ter um crescimento sem limites. “O acréscimo de turistas tem que ser
feito com compatibilidade do
abastecimento”, afirmou em
outro trecho da conversa.
Penido também lembrou
que é importante zelar pelo
licenciamento para que novos
loteamentos sejam feitos. “É
importante garantir que toda
a expansão imobiliária cum-

pra com o que está dentro da
lei dos loteamentos, respeitando a natureza”, disse.
O secretário lembrou ainda
que as melhorias na estrada vai
diminuir também os acidentes com um fluxo melhor. “As
próprias cidades ao entorno da
Tamoios também poderão se
desenvolver. As cidade próximas de Taubaté e São José dos
Campos também podem se
desenvolver”, afirmou Penido,
sobre o planejamento.
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ANÁLISE

Secretário prevê maior fluxo de veículos
com o término das obras na rodovia

É A DATA
prevista para a entrega da
duplicação da Rodovia dos
Tamoios, no mês de
fevereiro

BALANÇO. O secretário de
Infraestrutura e Meio Ambiente do estado de São Paulo,
Marcos Penido, disse que a
Rodovia dos Tamoios vai ter
um maior fluxo de veículos.

“Proporcionalmente não será
um impacto tão grande mas vai
gerar uma mobilidade e facilidade muito maior”, afirmou
durante o webinário de OVALE
na última terça-feira.
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