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A segunda fase das obras
do Veículo Leve sobre Tri-
lhos (VLT), em Santos, co-
meça a chegar ao Centro.
GovernodoEstadoePrefei-
tura esperamqueparte dos
trabalhos seja entregue en-
tre novembro e dezembro,
sem prejudicar o período
dascomprasdeNatal.
O assunto foi discutido

ontem, em reunião entre o
prefeito de Santos, Rogério
Santos (PSDB), o secretá-
rio Estadual de Transpor-
tes Metropolitanos, Paulo
JoséGalli, eodiretor-presi-
dentedaEmpresaMetropo-
litanadeTransportesUrba-
nos de São Paulo (EMTU),
MarcoAntonioAssalve.
Uma nova reunião com

técnicos está agendada pa-
rahoje,quandoserãodiscu-
tidos prazos para a entrega
decadapartedasobras.
Os trabalhos estão na se-

gunda fase e já há interdi-
ções na Rua João Pessoa,
um dos principais pontos
de movimento da região
central, entre Paquetá e
Centro. Os serviços abran-
gem drenagem, interdi-
ções de ruas e trabalhos na
redeelétrica.
“É uma região que teve

váriasmodificações. Éuma
infraestrutura já instalada
eantiga.Umaobrademobi-
lidade urbana,mas que en-
volveumaboaetapadedre-
nagem. Uma parte estará
finalizada no fim do ano”,
disseoprefeitosantista.

Por sua vez, o secretário
Paulo Galli afirma que
40% das obras de drena-
gem e 25% dos serviços de

esgoto já estão executados.
Ele ressalta que o VLT só
vai operar no Centro quan-
do todas as etapas estive-

remconcluídas.
“Vamos continuar fazen-

do(asobras)deumamanei-
rabastanteacelerada.Avan-
çamos mais de 20% dessa
obra. O número de traba-
lhadores foi mais do que
duplicado,garantindovelo-
cidade. Precisamos saber
quais frentes serão traba-
lhadaseondeserãoasinter-
ferências.Ele (oVLT)sóvai
operar depois que tiver tu-
doprontoecomavia todae
ostrens testados”,explica.

INTERDIÇÕES

O presidente da Compa-
nhia Engenharia de Tráfe-
go (CET), Antônio Carlos
Silva Gonçalves, disse que
as interdições de vias no
Centro serão comunicadas

aos comerciantes para que
eles possam se programar
comantecedência. Ele des-
taca que a Rua Amador
Bueno também será afeta-
dapelostrabalhos.
“Tanto (na Rua) Ama-

dor Bueno quanto (na
Rua) João Pessoa, a obra
mais forte deve começar
no mês de maio. Temos o
compromisso de informar
os comerciantes comante-
cedência de um mês. O
grande desafio é que pos-
samos concluir antes do

períododeNatal.”
Além da sinalização nas

vias, será possível consul-
tar pontos de desvio pelo
aplicativoWaze, auxilian-
donaescolhadasrotas.
Gonçalves destaca que

as obras de drenagem e
esgoto já foram executa-
das em outras vias, como
aAvenidaConselheiroRo-
drigues Alves e as ruas
Carvalho de Mendonça,
CamposMelo, da Consti-
tuição, Cunha Moreira e
LuísdeCamões.

Prefeito menciona drenagem

Assunto foi discutido em reunião, ontem, no Paço Municipal. Novo encontro para debate de datas será hoje

Os trabalhos de abertura da linha do veículo estão na segunda fase
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Galli: obra de forma “acelerada”
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