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DAREDAÇÃO

Os terminais do Porto de
Santosvãoabrirmaisvagas
para descarga demercado-
rias, liberando espaço para
caminhõesnospátios regu-
ladores,quepoderãoabsor-
vermelhorotráfegodeche-
gadaaCubatão.A informa-
ção é da Agência de Trans-
portedoEstadodeSãoPau-
lo(Artesp).
Amedida foi decididaem

reunião,natardedeontem,
entre integrantes do Pro-
gramadeGestão Integrada
(PGI) da Baixada Santista,
após mais um dia de caos
provocado pelo excesso de
veículos pesados em estra-
das do Sistema Anchieta-
Imigrantes (SAI)naregião.
O PGI é coordenado pela

Artespereúnerepresentan-
tesdaPolíciaMilitarRodo-
viária (PMR), prefeituras,
polos geradores de cargas,
pátios, sindicatos e empre-
sas.Emreuniõesanteriores
dogrupo, já foramprometi-
das ações para mitigar no-
vos congestionamentos,
mas a situação de ontem

mostra que não houve ne-
nhumresultadoefetivo.
O engarrafamento che-

goua12quilômetrosnaRo-
dovia Cônego Domênico
Rangoni, em Guarujá. A
ViaAnchieta e a entrada de
Cubatãotambémforamafe-

tadas por conta da lentidão
na Cônego. O alto número
decaminhõesquedescema
Serra nesse período da sa-
fra de soja já é amplamente
conhecido pelas autorida-
deseprovocaproblemashá
anos.

CULPADEQUEM?

Em nota, a Artesp informa
que os representantes do
PGI já estão implementan-
doas “devidasprovidências
para mitigar o impacto do
altofluxodeveículoscomer-
ciais”. A agência culpou a

Santos Port Authority
(SPA) pela situação de on-
tem, dizendo que o conges-
tionamento ocorreu “devi-
do a incompatibilidades no
sistema de agendamento
daSPA”.
“Liberandomaiorquanti-

dade de caminhões para os
pátios reguladores do que
os terminais poderiam ab-
sorver.Alémdisso,ostermi-
nais que recebem grãos ve-
getais não podem operar
emdiachuvoso.Pararever-
tera situação, foramlibera-
das mais vagas nos pátios
reguladorese,consequente-
mente, mais deslocamen-
tos para os terminais por-
tuários”.
ASPArebate.Afirmaque

o sistema de agendamento
de recepção de cargas no
Porto de Santos não regis-
trou anormalidade no nú-
mero de caminhões entre
terça-feira e ontem. “Está,
inclusive, abaixo da capaci-
dade homologada por ter-
minalportuário”.
A Autoridade Portuária

garantequeoscongestiona-
mentos de trânsito ocorri-

dos nas rodovias Cônego
Domênico Rangoni e An-
chietanãoforam“porlibe-
raçãodequantidadedeca-
minhõesparaospátios re-
guladoresacimadohomo-
logado”.

EASOLUÇÃO?

Cubatão foi fortemente
impactada pelo trânsito
nas suas vias urbanas, já
queosacessosficaramtra-
vados. A Prefeitura exigiu
solução em reunião, on-
tem com representantes
do Polo Industrial, Eco-
vias, PMRepátios logísti-
cosEcopátioeRodopark.
“O grande problema es-

tá relacionado ao agenda-
mento dos caminhões pa-
ra descarregar nos termi-
nais.SolicitamosqueaRo-
doparkencontreumasolu-
ção para otimizar esse ca-
lendário e diminua a de-
manda”, disse Jeferson da
Silva, superintendente da
CompanhiaMunicipal de
Trânsito(CMT).
EcopátioeRodoparkfo-

ram procurados, mas não
semanifestaram.

Terminais receberãomais caminhões
Congestionamento de ontem foi causado por falha no número de veículos pesados liberados pela Autoridade Portuária, disse Artesp

Caos: congestionamento chegou a 12 quilômetros na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Guarujá
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