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Nova ponte
reduz trânsito
na Marginal
Gargalo que mais incomodava motoristas no
sentido Ayrton Senna acabou no início da semana
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A saída do supersecretário Alexandre
de Moraes provocou uma correria
de vereadores pelos 30 cargos de
chefia vagos nas Secretarias de

Transportes e de Serviços, na CET, na SP-
Trans e no Serviço Funerário.

Adiar ontem a votação do projeto do mobi-
liário urbano fez parte de uma estratégia de
vereadores para pressionar o Executivo a ne-
gociar esses cargos. Na terça-feira pela ma-
nhã, após a confirmação oficial da saída de
Moraes, vereadores começaram a sondar as-
sessores sobre a recomposição dos setores.

Os parlamentares reclamam que não são
permitidas indicações políticas nos cargos
de diretoria de trânsito e no Serviço Funerá-
rio desde a eleição de José Serra (PSDB) co-
mo prefeito. “Nós que conhecemos as de-
mandas da população não somos chamados a
contribuir”, reclamou ontem um vereador.

Moraes despertou a ira de vereadores ao
proibir qualquer engenheiro de tráfego da
CET de atender aos pedidos da Câmara e dos
subprefeitos sem a sua autorização por escri-
to. Lideranças do Legislativo ligadas ao setor
de transportes, como Adilson Amadeu
(PTB), Antonio Goulart (PMDB) e Milton
Leite (DEM), não estavam satisfeitos com o
supersecretário. O desgaste de Moraes teve
papel decisivo dos vereadores do Centrão,
que reclamavam dele ao prefeito Kassab.
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A votação do projeto de lei que
autoriza a volta da publicidade
nos relógios de rua e nos abrigos
de ônibus de São Paulo foi adia-
da ontem para o segundo semes-
tre. Como a licitação para contra-
tar a futura concessionária do
serviço tem previsão de durar
seis meses, a propaganda no mo-
biliário urbano, que poderia ren-
der R$ 2,4 bilhões em investi-
mentos das empresas no municí-
pio, só vai ocorrer em 2011, no
penúltimo ano do atual governo.

A Prefeitura queria que a Câ-
mara Municipal votasse este ano
pelo menos a licitação dos reló-
gios, já que hoje parte dos 320
equipamentos da cidade não es-
tá funcionando. Se os vereado-
res aprovassem o texto, o gover-
no concederia à iniciativa priva-
da a permissão de instalação e de
administração de até 1 mil reló-
gios. Os aparelhos seriam equi-
pados com câmeras conectadas
à Companhia de Engenharia de
Tráfego (CET) para facilitar in-
formações sobre o trânsito.

Boicote. Mas o prefeito Gilber-
to Kassab (DEM) viu um dos
principais projetos de sua gestão
sofrer oposição até entre os par-
lamentares do seu partido, que
também ajudaram a boicotar a
votação em primeira discussão
do projeto de revisão do Plano
Diretor. Alguns vereadores do
Centrão que aderiram nas últi-

mas semanas à campanha dos
candidatos petistas Aloizio Mer-
cadante e Marta Suplicy ao gover-
no do Estado e ao Senado, res-
pectivamente, seguiram orienta-
ção do PT para barrar os dois pro-
jetos kassabistas.

“Queremos saber o motivo de
o prazo de concessão do mobiliá-
rio ser de 30 anos, e não de 28 ou
29”, afirmou Milton Leite
(DEM), que vai apoiar Merca-
dante. Para Carlos Apolinário
(DEM), a proposta em análise fa-
cilita a participação do atual for-
necedor dos pontos da cidade.
“Como está explícito que o mo-
delo de relógio tem de ser o
atual, isso pode gerar algum favo-
recimento”, disse.

O líder do governo, José Poli-
ce Neto (PSDB), ainda acredita
que será possível votar o projeto
de lei no segundo semestre.
“Existe uma dúvida jurídica dos
vereadores se as licitações dos
relógios e dos abrigos deve ocor-
rer de forma separada.”

● Outubro
Complexo Cruzeiro do Sul (aces-
sos diretos da zona leste para a
Avenida Cruzeiro do Sul)

● Novembro
Complexo Tatuapé (acessos pa-
ra a Avenida Salim Farah Maluf)

● Dezembro
Complexo Bandeiras (ponte que
liga a Av. do Estado à Marginal)

Câmara votará projeto
que prevê publicidade
em pontos de ônibus no
2º semestre. Mas ficará
faltando a licitação

Manutenção. Novos pontos
de ônibus só em 2011

Saída de Moraes faz
vereadores correrem
atrás de cargos

Tráfego liberado. Nova ponte tem 200 metros e 4 faixas

● Licitação
O mobiliário
urbano será a
única alternati-
va da iniciativa
privada para
fazer propagan-
da externa na
cidade de São
Paulo. A Lei
Cidade Limpa
vetou anúncios
publicitários
na paisagem
urbana, mas já
previa a exce-
ção no caso
dos pontos de
ônibus e reló-
gios de rua,
entre outros
equipamentos

A inauguração de uma ponte
sobre o Rio Tamanduateí pôs
fim ao principal gargalo que in-
comodava os motoristas da
Marginal do Tietê após o iní-
cio da operação das novas pis-
tas. Os trabalhos para a conclu-
são dessa obra ocupavam par-
te da pista central da via, pro-

vocando afunilamento e uma
consequente fila de veículos.
A entrega na segunda-feira da
ponte aumentou para nove a
quantidade de faixas no local.

O gargalo acontecia no senti-
do Rodovia Ayrton Senna da
Marginal. Antes dele, os motoris-
tas encontravam um trecho to-

talmente pronto da obra, com to-
das as três pistas para trafegar. O
afunilamento logo à frente, no
entanto, provocava longas filas
de veículos. Às sextas-feiras, o
pior dia, esse sentido chegava a
ficar parado por até 12 quilôme-
tros – praticamente metade da
Marginal.

“Eu continuei pegando a Mar-
ginal mesmo assim, porque a
Marquês de São Vicente (corre-
dor paralelo) também estava
caótica”, diz a estudante Letícia
Sodré, de 27 anos, que mora em
Guarulhos, na Grande São Pau-
lo. Ela conta que chegou a levar
mais de uma hora para percorrer

o trecho entre a Barra Funda e a
saída para Dutra. “Agora está
mais rápido”, comemora.

Lentidão. Antes da inaugura-
ção da ponte, o trecho do Rio Ta-
manduateí aparecia entre as
principais lentidões da cidade
medidas a cada hora pela Compa-
nhia de Engenharia de Tráfego
(CET). Desde segunda-feira, o
trecho não aparece mais entre os
principais congestionamentos.

A nova ponte sobre o Taman-
duateí tem 200 metros de exten-
são e quatro faixas. Ela se liga a
um trecho de novas pistas que
também foi entregue. Com isso,
ficam faltando de obras apenas
os Complexos do Tatuapé, das
Bandeiras e Cruzeiro do Sul. A
ampliação da Marginal deve es-
tar completa até dezembro.

Apesar da melhoria da fluidez
no local, os motoristas estão en-
frentando atualmente um novo
gargalo no sentido Ayrton Sen-

na. A construção de um novo
complexo entre as Pontes das
Bandeiras e Cruzeiro do Sul está
ocupando uma faixa da pista lo-
cal, provocando um afunilamen-
to. No entanto, os motoristas
não chegam a ficar longos perío-
dos parados. A faixa deve ser libe-
rada em breve.
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