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ESTADO GOVERNADOR DE SÃO PAULO AFIRMA QUE SE ‘SENTE REPRESENTADO’ PELA CPI DA COVID-19 NO SENADO FEDERAL

DORIA PROMETE VACINA
E TREM INTERCIDADES
Em visita ao Vale do Paraíba, governador reafirma promessa de vacinar toda população
adulta de SP e diz que quer assinar projeto do novo trem intercidades ainda este ano
taubaté
Da redação
@jornalovale

Em visita ao Vale do Paraíba
nesta sexta-feira (18), o governador João Doria (PSDB)
reafirmou a intenção de vacinar toda a população adulta
de São Paulo até o dia 15 de
setembro e prometeu, ainda
este ano, lançar o trem intercidades na região.
O tucano esteve em Taubaté
para uma série de inaugurações e liberações de obras, e,
durante o evento, anunciou
o investimento de R$ 136 milhões em rodovias da RMVale.
Durante seu discurso, Doria
afirmou que o estado de São
Paulo já atingiu 52 milhões
de doses, e voltou a prometer
vacinação da população adulta. “Até 15 de setembro, São
Paulo terá feito a vacinação de
todos os paulistas, brasileiros
e estrangeiros com mais de 18
anos que residam no estado”,
disse o tucano.
O governador também disse
acompanhar a CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) da
Covid-19, no Senado Federal,
e que há convicção de que
“houve um desleixo muito claro” do governo Jair Bolsonaro
(sem partido) na condução da
pandemia. “Teremos mais dois
ou três meses pela frente, mas,
como cidadão, me sinto representado pela CPI até o presente momento”, afirmou.
TRANSPORTE.

Durante o evento, o governador aproveitou para dizer
que pretende, ainda este ano,
lançar a concessão do trem intercidades, um pleito previsto
para a região.
“Será uma concessão privada, vamos lançar esse projeto
[ainda esse ano]. É um sonho
de pelo menos três décadas, e
agora vai ser materializar.”
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milhões
de reais serão investidos
em 16 estradas que passam
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Visita. Doria cumpriu agenda na RMVale nesta sexta-feira; fez anúncios em evento em Taubaté

RMVALE

Obras: 16 estradas
da região serão
beneficiadas com
novo investimento

Projeto. Trem Intercidades é
‘sonho’ antigo no Vale

Recursos. Floriano Rodrigues
Pinheiro vai receber verba

Doria afirmou que a etapa do
projeto que passa pelo Vale do
Paraíba deve ser lançada próxima a da região metropolitana de Campinas. “Não é barato
e não é rápido, mas precisa ser

iniciado e precisamos fazer
agora nesse segundo semestre,
tanto aqui [na RMVale] quanto em Campinas”, declarou. A
tendência é que haja paradas
em São José e Aparecida.
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governador também
B Oprometeu
que o projeto do
Trem Intercidades no Vale
será lançado este ano.

OBRAS. Durante sua passagem por Taubaté nesta sexta,
o governador autorizou a
liberação de R$ 136 milhões do
Programa Estrada Asfaltada
para recuperação de rodovias
em 16 estradas da RMVale, que
cortam 12 cidades da região
em 113 quilômetros. As obras
serão realizadas em rodovias
dos municípios de Areias,
Cunha, Jacareí, Lavrinhas,
Monteiro Lobato, Pindamonhangaba, São Bento do
Sapucaí, São José do Barreiro,
São Luiz do Paraitinga, São
Sebastião, Taubaté e Tremembé. “Estamos investindo R$ 2,3
bilhões em 3 mil quilômetros
de estradas vicinais, é um recorde no estado de São Paulo”,
declarou o governador. “E ao
lado delas, mais um investimento de mais de R$ 1,5 bilhão
nas estradas que estão sendo
recapeadas e sinalizadas inclusive aqui no Vale do Paraíba.
São muitas obras e iniciativas
para o Vale”, acrescentou.
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