DER garante R$ 457 milhões
para as rodovias do sudoeste
do Estado

Ulysses Tassinari (PV) ouviu do superintendente do
Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Clodoaldo
Pelissioni, a garantia de que serão investidos, em 3 anos, R$
457 milhões em cinco rodovias estaduais do sudoeste paulista.
A principal reivindicação da região é o asfaltamento da SP
249, entre Apiaí e Ribeirão Branco.

O cronograma da obra foi detalhado por Pelissioni que chamou
atenção para um detalhe: “O projeto está pronto, mas falta o
licenciamento ambiental”. Ele acredita que até setembro, a
Cetesb irá liberar a licença ambiental prévia. Em outubro, o
edital da obra deve ser publicado. “A previsão é iniciar as
obras no final de dezembro ou início de janeiro para concluíla até julho de 2014”, disse.

A rodovia com pista simples e acostamento pavimentado vai
custar R$ 89 milhões. O estudo ambiental foi contratado por R$
538 mil e ficará pronto em julho.
“Com a apresentação do
cronograma da obra, mais um passo importante foi dado para que
o sonho de mais de 30 anos da população região se torne real.

Que Deus permita que a inauguração da obra de fato ocorra em
julho de 2014“, afirmou Ulysses. Os outros investimentos são

SP 189 (Campina do Monte Alegre e Buri) R$ 91 milhões; SP 252
(Guapiara a Ribeirão Branco) R$ 41 milhões; SP 250 (Capão
Bonito, Apiaí, Ribeira) R$ 207 milhões e SP 267 (Itaberá) R$
29 milhões. A reunião foi em Capão Bonito, no encontro do
Condersul, consórcio com 16 municípios.
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Verdes estão em Dakar para o
III Global Greens
Verde, Gruene, Grune, Vert, Verdi… A babel verde começa a se
formar no coração do continente africano. Terá início amanhã
na cidade de Dakar, Senegal, o III Global Greens, a reunião
mundial dos Partidos Verdes, com a participação de
representantes de mais de 80 países.
O fortalecimento dos verdes em países emergentes, a
mobilização de campanhas globais e a estratégia ecologista
para a Rio +20 estarão na pauta do evento. O PV Brasil contará
com uma delegação de 15 delegados, incluíndo o Presidente
Nacional, José Luís Penna. Antes do evento principal, já está
ocorrendo desde ontem na capital senegalesa, o Global Young
Greens, a reunião da juventude verde internacional.
A brasileira Julia Dupprè, Secretária Nacional da Juventude
foi indicada para compor o Steering Comittee dos GYG, o órgão
máximo de direção da organização. André Fraga (BA) e Mariana
Perin (SP), completam a delegação que representa o Brasil no
evento.

