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Ligação entre Itaquá e Arujá

Para a candidata, duplicação da rodovia Alberto Hinoto só foi possível com ajuda de André do Prado e Marcio Alvino

Adriana do Hospital conquista
obra de R$ 248 mi para Itaquá

A modernização da rodovia
Alberto Hinoto (SP-56), mais
conhecida como estrada de
Santa Isabel, já é uma conquista consolidada do Partido
Liberal (PL) e tem apoiado
a vereadora e candidata à
Prefeitura de Itaquá Adriana
Félix, a Adriana do Hospital.
Isto só foi possível graças ao
trabalho do deputado estadual André do Prado (PL) e
do deputado federal, Marcio
Alvino (PL), ambos apoiam
e apostam na candidata a
prefeita.
A informação foi obtida, no
último dia 30, em Itaquá, com
a presença do vice-governador
Rodrigo Garcia (DEM) com
a publicação do edital que
fará a contratação da empresa
que fará a duplicação da via,
no trecho que liga Itaquá e
Arujá, entre o km 30,7 e o
km 40,1. O valor da obra é
estimado em R$ 248 milhões.
Desde o ano passado, os
deputados trabalham na concretização deste investimento
no Alto Tietê. Neste ano, a
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A informação foi
obtida, no último dia
30, em Itaquá, com
a presença do vicegovernador Rodrigo
Garcia (DEM)

candidata Adriana do Hospital esteve na Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo (Alesp), junto a André
Prado, acompanhando as
últimas tratativas da obra.
Adriana chegou a destacar
que a estrada é uma das mais
importantes da região. “A SP56 é um dos corredores mais
importantes do Alto Tietê. Por
dia, a estrada registra uma
média de fluxo diária de 30
mil veículos. Esta conquista vai
facilitar o tráfego de milhares
de trabalhadores diariamente,
esta é uma conquista do nosso
partido para Itaquaquecetuba e mostra nossa forca e

Suzano

Adriana destacou que obra vai facilitar o tráfego de milhares de veículos todos os dias

dedicação”, disse.
De acordo com o governo
do Estado, a expectativa é
de que a modernização da
estrada beneficie, aproximadamente, 450 mil pessoas.
A duplicação da rodovia é um

pedido antigo da população,
porque em vários momentos
do dia, a estrada registra
congestionamento e lentidão,
demorando o tempo de viagem
e a mobilidade da população.
Com esse investimento, os

motoristas que trafegam pela
SP-56 terão acesso mais rápido às rodovias Ayrton Senna
(SP-70), Mogi-Dutra (SP-88)
e Presidente Dutra (BR-116).
Prado comemorou a conquista. “Batalhamos muito, eu e

o deputado Marcio Alvino,
para sensibilizar o governo
do Estado a fazer esse investimento, que permitirá mais
agilidade no deslocamento
entre as cidades, inclusive,
para as pessoas que utilizam
o transporte coletivo, porque
o projeto prevê a construção
de corredores exclusivos,
que diminuirá o tempo de
viagem e acesso mais rápido
a linha 12-Safira da CPTM
(Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos) e a outros
importantes serviços, como
o Hospital Santa Marcelina,
referência em várias especialidades na região”, comentou
o parlamentar.
O deputado Marcio Alvino
também destacou os avanços
que a modernização da SP-56
trará a população. “Será uma
nova estrada, que vai atender
as expectativas da população.
Atualmente, o volume de veículos que utilizam a estrada é
muito intenso. É uma grande
conquista Itaquaquecetuba e
região” finalizou.

Sarampo e pólio

Rua Antônio Renzi Primo Campanhas são prorrogadas
recebe nova drenagem
até sexta-feira que vem
A rua Antônio Renzi Primo,
na região central de Suzano,
segundo a Secretaria Municipal
de Manutenção e Serviços
Urbanos, vai ganhar maior
sistema de drenagem e capeamento asfáltico. Os trabalhos
tiveram início na última semana
com a implantação de nova
tubulação para galeria de
águas pluviais. Na sequência
começam a reforma de guias
e sarjetas e a pavimentação da
via, que é de paralelepípedo.
A obra é executada pela
Comdarpe Construções e
Terraplenagem Ltda., empresa que venceu o processo
licitatório e firmou contrato
com a Prefeitura no valor de
R$ 456.424,73, que ficou
mais de 20% menor do que
a quantia inicial prevista. A
expectativa é de que todos
os serviços estipulados sejam
concluídos em dois meses.
Máquinas e operários estão no local e as interdições
necessárias no trânsito são
devidamente sinalizadas. A
previsão é de que os trabalhos

no sistema de drenagem durem
cerca de 30 dias, para que, na
sequência, possa ser aplicada
a massa asfáltica.
Com cerca de 300 metros
de extensão, a via é uma importante ligação em mão dupla
entre as ruas General Francisco
Glicério e Baruel, na Vila
Adelina. Por apresentar grande
tráfego, a revitalização está
sendo realizada para melhorar
a fluidez, a exemplo do que a
Prefeitura de Suzano promoveu
na rua Nair Ferreira Martins,

paralela e que também era de
A Prefeitura de Suzano
paralelepípedo, no mesmo informou que foram prorbairro, no início do ano.
rogadas até a sexta-feira da
Esta é a quarta via da região semana que vem as campacentral que passa por revita- nhas de vacinação contra a
lização nas últimas semanas. poliomielite e o sarampo
As outras são a Nove de Julho e de multivacinação, que
(que está na etapa final de se encerrariam na quintasinalização de trânsito), a -feira passada. A medida foi
General Francisco Glicério determinada pelo Ministério
(onde ocorre fresagem para da Saúde.
novo capeamento) e a avenida
Para a imunização contra
Armando de Salles Oliveira a poliomielite, o público(que teve reforma de guias -alvo são todas as crianças
e sarjetas).
menores de cinco anos. Até o
momento, já foram aplicadas
Divulgação/Secop Suzano
8.175 doses, que correspondem a 51,71% da cobertura
na cidade. Desde 2016, o
esquema vacinal passou a
ser de três doses injetáveis
– VIP (2, 4 e 6 meses) e mais
duas de reforço com a oral
bivalente – VOP (gotinha).
Em relação à segunda etapa
da campanha de vacinação
contra o sarampo, não foi
estabelecida uma meta. Até
29 anos de idade é necessário
ter recebido duas doses ao
Via da região central também vai receber novo asfalto
longo da vida. Indivíduos
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Crianças são o público-alvo contra a poliomielite

de 30 a 49 anos precisam de crianças e adolescentes
de reforço de maneira in- de até 15 anos por meio das
discriminada, uma vez que vacinas que forem necessárias
esta é a faixa etária com mais já disponíveis e que compõem
risco de contágio. Balanço o calendário básico.
da Vigilância Epidemiológica
Para ser imunizado, basta
mostra que foram aplicadas comparecer com documen10.670 doses da vacina tríplice to pessoal e caderneta de
viral SCR (sarampo, caxumba vacinação em uma das 24
e rubéola) em adultos no Unidades Básicas de Saúde
município desde agosto.
(UBSs) e de Saúde da Família
Para a multivacinação, o (USF), de segunda a sextaobjetivo é atualizar a caderneta -feira, das 8 horas às 15h30.

