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Distribuição Gratuita nos 
Terminais de Trólebus

Ministério pede a Congresso liberação de verba de remédio  para câncer
O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) informou ao Broadcast/Estadão que busca sen-
sibilizar o Congresso Nacional para que votem na próxima semana projeto que aumenta o orçamento do 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) e vai permitir ao órgão normalizar a produção de 
radiofármacos utilizados no tratamento do câncer. De acordo com especialistas do setor, o trâmite do 
Projeto de Lei é lento para a urgência do assunto e pacientes poderão ter seus tratamentos suspensos.

Doria reduz ICMS de bares  e restaurantes 
à alíquota do ano passado a partir de 2022
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Campanha do 
Setembro Amarelo 
traz visibilidade ao 
tema, que ainda 
é tratado como 
tabu em muitas 
regiões do país

Covid - Ministério alerta sobre necessidade de Estados e municípios seguirem PNO
Para garantir a segunda dose 

aos brasileiros, o cálculo do Mi-
nistério da Saúde é baseado no 
quantitativo já distribuído aos 
estados para primeira dose, se-
guindo as orientações do Plano 
Nacional de Operacionalização 
da Vacinação contra a Covid-19 

(PNO). Por isso, a pasta faz um 
alerta: estados e municípios que 
não seguirem as recomendações 
poderão sofrer com falta de do-
ses para completar os esquemas 
vacinais da população.

A recomendação foi divulga-
da no início a semana, em do-

cumento publicado pela pasta 
e encaminhado aos gestores lo-
cais do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Ao longo da campanha, 
o Ministério da Saúde alertou 
para a necessidade de seguir o 
PNO, para que a imunização 
evoluísse de acordo com o pla-

nejado em todo o país.
Nos últimos dias, alguns esta-

dos relataram falta do imunizan-
te Astrazeneca para a segunda 
dose. No entanto, a distribuição 
do Ministério da Saúde foi feita 
conforme o previsto e calculada 
respeitando o prazo para a dose 

2, que atualmente é de 12 sema-
nas, para todas as localidades.

A pasta reforça que há a pre-
visão de entregas de mais 62 
milhões de doses da Astrazene-
ca em 2021, o que garante a se-
gunda dose sem prejuízos para a 
população. (Agência Saúde)

O influenciador Gustavo Tubarão faz tratamento para síndrome do pânico e depressão

Setembro Amarelo: é fundamental 
falar  sobre a luta contra o suicídio

Setembro é um mês de 
suma importância para quem 
luta contra doenças como tran-
stornos de depressão, transtor-
no bipolar, uso de substâncias e 
síndrome do pânico. Não dife-
rente dos demais meses, porém 
o nono mês do ano recebeu o 
nome de “Setembro Amarelo”, 
em que há uma grande cam-
panha de conscientização e pre-
venção do suicídio, que pode ser 
associado às doenças acima. 

A campanha existe desde 
2015 e é divulgada pela Asso-
ciação Brasileira de Psiquiatria 
(ABP), pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM) e pelo Centro 
de Valorização da Vida (CVV). O 
mês de setembro foi escolhido 
porque no dia 10 se comemora 
o Dia Mundial de Prevenção ao 
Suicídio, mas a campanha acon-
tece o ano todo com o objetivo a 
valorizar a vida. 

Para o influenciador digital 
Gustavo Tubarão, atualmente 
com 5,1 milhões de seguidores 
no Instagram, é fundamental 
falar sobre esse assunto, uma 
vez que ele assumidamente faz 

Divulgação/ Leca Novo

tratamento para síndrome do 
pânico e depressão e, apor meio 
da internet, conseguiu desen-
volver seu lado mais criativo e 
sair de um lugar onde ele jamais 
gostaria de voltar. Seu sonho é 
lutar por essa causa e abrir uma 
ONG para ajudar pessoas que 
sofrem desses distúrbios. 

O influenciador digital  con-
seguiu superar essa fase difícil 
por meio dos conteúdos produ-
zidos com humor, que exaltam 
sua vida na roça e seu sotaque 
mineiro. Gustavo Tubarão é 
de Cana Verde, Minas Gerais, 
e compartilha com seus 
seguidores o seu dia a dia ao 

lado do Paiacin, seu cão e mel-
hor amigo, da Pampa, seu carro 
de estimação e de seus amigos 
que ele considera da família.

n TABU
A campanha do Setem-

bro Amarelo traz visibilidade 
ao tema, que ainda é tratado 

como tabu em muitas regiões 
do país. A cada ano, diversos 
veículos de mídias aderem à 
campanha e ajudam na divul-
gação do CVV (Centro De Valo-
rização à Vida) por meio dos 
veículos de mídia, internet e 
redes sociais. 

As mídias também dis-
ponibilizam materiais gratuitos 
pela internet, entrevistas para 
canais digitais de comunicação 
e conteúdos educativos. Esses 
materiais tratam dados sobre o 
suicídio, formas de como abor-
dar esse tema e identificar pes-
soas que precisam de ajuda, e 
assim, alcançando mais pessoas 
ao redor do Brasil.

Sabe-se que o Brasil é o 
oitavo maior país do mundo 
em números de suicídios, são 
registrados 12 mil suicídios 
por ano no Brasil e é a se-
gunda maior causa de morte 
para jovens de 15-29 anos. Os 
números são bastante alar-
mantes já que a cada 40 segun-
dos, uma pessoa comete suicí-
dio em algum lugar do mundo. 
Ou seja, em um ano, mais de 
800 mil pessoas perdem sua 
vida dessa maneira. 

A saúde mental é um tema 
que merece ainda mais aten-
ção no contexto do isolamento 
social exigido pelo novo coro-
navírus. Sendo assim, é de ex-
trema importância divulgar, 
falar e conscientizar a popula-
ção desse problema que existe 
mundialmente e vem crescendo 
a cada dia. (Reportagem Local)
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Prefeitura de Diadema entrega 
1º Ambulatório Trans do ABCD

Equipamento de saúde disponibiliza processo transexualizador, além de acolhimento médico 
Dino Santos/PMD

 A Prefeitura de Diadema 
entregou esta semana o Am
bulatório DiaTrans: primeiro 
equipamento voltado à Saú
de Integral da População de 
Travestis e Transexuais da 
cidade e do ABC, localizado 
no Quarteirão da Saúde (QS). 
O espaço. além de disponibi
lizar processo transexualiza
dor, com hormonioterapia, 
abre espaço para fala, escuta 
e acolhimento das demandas 
dos travestis e transexuais 
que moram na cidade.

“Em nove meses de gestão, 
inauguramos o Ambulatório 
DiaTrans, que é um serviço com 
uma equipe de profissionais 
que contribuem com a huma
nização do atendimento. Com 
essa velocidade e esse olhar de 
carinho vamos avançar muito 
mais na saúde. Vamos convi
ver do lado do outro, da outra 
e do outrem com esse com
promisso de construir uma 
sociedade melhor”, afirmou o 
prefeito José de Filippi Júnior.

Para a secretária munici
pal de Saúde, Rejane Calixto, 
a implementação do serviço 
representa o que se pretende 

para Diadema: uma sociedade 
humanizada e mais inclusiva. 
“Ter um ambulatório com essa 
vocação é a expressão clara do 
que almeja o SUS, um atendi
mento humanizado, digno e 
pensando na integra lidade da 
pessoa”, ressaltou.

O serviço especializado, 
que já está em funcionamento 
desde o dia 1º, disponibiliza 
atendimento de saúde à tra
vestis e transexuais (masculino 
e feminino). A previsão inicial 
de atendimento é de 100 pes
soas. A equipe é formada por 
uma vinculadora, enfermeira, 
psicóloga, médico infectologis
ta e assistente social.

De acordo com a Associa
ção Nacional de Travestis e 
Transexuais (ANTRA), 1,9% 
da população no Brasil se re
conhece trans e a média de 
vida desse grupo é de 35 anos. 
“Ninguém faz nada sozinho. 
O serviço é importante tam
bém para que se possa acabar 
com o preconceito, com a dis
criminação, com a morte. Es
tamos falando de salvar vidas, 
salvar a sobrevivência dessa 
população que chega, no má

Filippi: vamos conviver do lado do outrem com o compromisso de construir uma sociedade melhor

ximo, aos 35 anos. Além do 
atendimento da saúde que 
melhora, a gente vai poder 
trazer informação e riscar o 
preconceito e a homofobia. 
Isso é trazer políticas públicas 
para todo mundo”, destacou  
a viceprefeita e secretária de 
Assistência Social e Cidada
nia, Patrícia Ferreira.

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

 n ACESSO
A Unidade Básica de Saú

de (UBS) é a porta de entra
da para acesso a toda a rede 
de saúde municipal, incluin
do o Ambulatório DiaTrans. 
Porém, é possível procurar 
diretamente o serviço. Dia
riamente, de segunda a sexta
feira, a vinculadora está no 

serviço para acolher e orientar 
os interessados. O Grupo de 
Entrada funciona de quarta
feira, das 13h às 19h. 

Serviço   Ambulatório 
Dia Trans, Quarteirão da Saú
de (2º andar). Avenida An
tonio Piranga, 700 – Centro. 
Contato: diatrans@diadema.
sp.gov.br. (Reportagem Local)
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Cientistas brasileiros preparam estudo 
com canabidiol contra a ‘covid longa’

Cientistas brasileiros prepa-
ram o primeiro estudo de fase 3 
(com testes em seres humanos) 
sobre os efeitos do canabidiol 
(CBD) medicinal no tratamento 
da síndrome pós-covid-19, que 
ocorre quando alguns sintomas 
persistem 60 dias ou mais após 
o início da doença. Especialistas 
acreditam que o CDB, um dos 
princípios ativos da Cannabis 
sativa (maconha), seja eficaz 
na redução de problemas rela-
tados pelos pacientes, os quais 
incluem fadiga, fraqueza mus-
cular, insônia, dores de cabeça e 
problemas psiquiátricos, como 
depressão e ansiedade.

Parte desses sintomas per-
sistentes decorre de uma res-
posta imunológica exagerada 
do organismo ao vírus. Essa 
reação, por sua vez, leva ao 
desequilíbrio da produção de 
proteínas do sistema imuno-
lógico, as citoquinas. O CBD 
já tem eficácia comprovada 

contra quadros inflamatórios 
graves. A ideia é recrutar cerca 
de mil voluntá rios para o estu-
do, previsto para começar em 
outubro deste ano.

“Estudos internacionais já 
demonstraram o efeito anti-
inflamatório do CBD, que pode 
ajudar a controlar essa ‘tempes-
tade de citoquinas’”, diz o car-
diologista Edimar Bocchi. 

O especialista, do Instituto 
do Coração da Faculdade de 
Medicina da USP, coordenará 
a nova pesquisa em parceria 
com a empresa canadense 
Verdemed, produtora do CBD 
medicinal. “A síndrome pós-
covid leva a um comprome-
timento importante da qua-
lidade de vida. São sintomas 
que podem persistir para além 
de três meses, como fadiga, 
astenia, fibromialgia, falta de 
ar, palpitações, dores no cor-
po, distúrbios de memória, 
distúrbios do sono.” (AE)

“Estudos internacionais já demonstraram o efeito anti-inflamatório 
do CBD, que pode ajudar a controlar a ‘tempestade de citoquinas’

Alissa de Leva/Pixabay

Metade dos moradores 
da região a partir de 12 anos 
completaram esta semana 
a imunização contra a co-
vid-19, segundo dados das 
secretarias municipais de 
Saúde, compilados pelo Con-
sórcio Intermunicipal ABC.

Até o momento, 51,5% 
dos moradores dos sete mu-
nicípios a partir de 12 anos já 
receberam as duas aplicações 
de imunizantes que pressu-
põem dose de reforço ou fo-
ram vacinados com produto 
de dose única.

A marca é um avanço im-
portante no enfrentamento 
da pandemia na região, pois 

estar com o esquema vaci-
nal completo é fundamen-
tal para adquirir imunidade 
comprovada e informada pe-
los laboratórios.

Desde o início da vacina-
ção, em janeiro, a região já 
aplicou mais de 3,3 milhões 
de doses de vacinas contra a 
covid-19.

O presidente do Consór-
cio e prefeito de Santo André, 
Paulo Serra (PSDB), destacou 
a responsabilidade e o plane-
jamento das sete prefeituras 
para o avanço da vacinação.

“O ABC registrou mais um 
avanço na vacinação de nossa 
gente, ao mesmo tempo em 

que seguimos recuando nos 
indicadores de internações e 
óbitos. Vamos continuar tra-
balhando para ampliar e in-
tensificar a imunização com 
o objetivo de atingir a cober-
tura vacinal completa para to-
dos os moradores”, afirmou 
Paulo Serra.

Mesmo com o avanço da 
vacinação nos sete municípios, 
as secretarias municipais de 
Saúde alertam sobre a necessi-
dade de manter os protocolos 
sanitários, com higienização 
das mãos, distanciamento so-
cial e uso de máscara para con-
ter a disseminação do corona-
vírus. (Reportagem Local)

ABC tem metade da população a partir de 12 
anos com imunização completa contra covid
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Governo do Estado recua, e ICMS de bares 
e restaurantes voltará à alíquota de 2020

Com a medida, que entrará em vigor no dia 1º de janeiro, setor passará a pagar 3,2%, ante os 3,69% atuais

O governo do Estado anun
ciou nesta semana a redução 
da alíquota do Imposto sobre 
a Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) para o setor 
de ba res e restaurantes, que 
vai passar a pagar 3,2% sobre 
a receita bruta, ante os 3,69% 
incidentes atualmente. O cor
te entrará em vigor no dia 1º 
de janeiro de 2022.

Na prática, o tributo volta rá 
ao patamar do início deste ano, 
quando a gestão do go vernador 
João Doria (PSDB) subiu a alí
quota para 3,69%. O aumento 
seria válido por 24 meses.

O setor foi um dos mais 
atingidos pelas medidas ado
tadas pelo governo do Estado 
para restringir a circulação e, 
com isso, impedir a dissemina
ção do novo coronavírus. 

Segundo o governo paulis
ta, a medida vai beneficiar cer
ca de 250 mil empresas atingi
das pela pandemia, reduzin  do 
em 13% o custo com impos  tos 
desses estabelecimentos. A ini
ciativa representa renúncia fis
cal de R$ 126 milhões.

O secretário estadual da 
Fa zenda e Planejamento, 
Henri que Meirelles, disse que 

a medida visa apoiar o setor 
que mais sofreu com a pan
demia, uma vez que depende 
do trânsito de pessoas e fluxo 
de clientes.

“É um passo importante no 
processo de retomada da eco
nomia. Uma medida bem pen
sada e com responsabilida de 
fiscal”, comentou Meirelles.

Segundo a regional paulis
ta da Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (Abrasel
SP), cerca de 50 mil bares e 
restaurantes foram fecha dos 
no Estado de São Paulo des de 
o início da crise sanitária, em 
março do ano passado.

No ABC, o número de esta
belecimentos do setor caiu de 
23 mil para 16 mil no mesmo 
período, segundo o Sindicato 
das Empresas de Hospe dagem 
e Alimentação do ABC (Sehal).  
Na mesma comparação, o es
toque de trabalhadores enco
lheu de 90 mil para 60 mil.

No final de agosto, o pre
sidente da entidade, Beto Mo
rei ra, pediu às prefeituras a 
redução de impostos e a sim
plificação da renovação dos al
varás de funcionamento.

Na terçafeira, o Ins tu to 

Bra sileiro de Geografia e Es
tatísti ca (IBGE) divulgou a 
Pesquisa Mensal de Serviços 
(PMS) refe rente a julho, se
gundo a qual o setor está 3,9% 
aci ma do nível prépandemia. 
Porém, os serviços presta
dos às famílias ain da ope ram 
23,2% abaixo do patamar de 

fevereiro de 2020 – por conta, 
principalmente, da maior con
centração de atividades pres
enciais, como a de bares e res
taurantes.

n MICROCRÉDITO
A secretária de Desenvol

vimento Econômico, Patrícia 

Raquel Toth/Sehal

Segundo o governo do Estado, medida vai beneficiar cerca de 250 mil estabelecimentos

Ellen, anunciou a linha de mi
crocrédito Nome Limpo, com 
aporte de R$ 100 mi lhões por 
meio do Banco do Povo. O obje
tivo é ajudar empreendedores 
formais que estão negativa
dos em instituições privadas, 
incentivando a retomada dos 
ne gócios. (Reportagem Local)

Presidente da Câmara diz que política de preços da Petrobras não está clara
Depois de a Câmara dos De

putados receber o presidente da 
Petrobras, Joaquim Silva e Luna, 
o presidente da Casa, Arthur Lira 
(PPAL), mostrou nesta quinta
feira (16) que a Câmara não ficou 
satisfeita com os esclarecimentos 
prestados e continuará cobrando 
da estatal mais explicações sobre a 
política de preços. Em live da Nec
ton Investimentos, Lira chamou 
atenção para o que chamou de 
valor “absurdo” do gás natural, de

stacado como um dos principais 
problemas que a estatal precisará 
esclarecer. Para Lira, não está claro 
qual a política da Petrobras nesse 
momento de crise energética.

“Gás natural é um problema. 
Temos a informação de que o 
gás é extraído do présal a perto 
de US$ 2, é importado do Qatar a 
perto de US$ 3. As informações 
que nos chegam é que a Petrobras 
repasse esse gás a US$ 10 no País 
porque encaminha pelo seu ga

soduto. Se tem algum problema 
lógico que temos que atacar o prob
lema”, disse presidente da Casa, 
que subiu o tom ao novamente co
brar que a estatal se preocupe com 
funções estratégicas para o Brasil.

Lira criticou que, num momen
to de crise enérgica, existam de oito 
a nove térmicas paradas por falta 
de gás natural, que seria fornecido 
pela Petrobras. O deputado ressal
vou que tal informação, que chega 
até ele, precisa ser verificada.

Segundo Lira, alguns requeri
mentos de informação elabora
dos por deputados sairão da Câ
mara com destino a Petrobras. 
“Providências podem ser pedidas, 
requerimentos podem ser feitos. 
Solicitações de ajuda a outros 
órgãos de controle. Porém, é im
portante que a Petrobras se ante
cipe, esclareça, contribua, venha 
a público prestar esclarecimentos 
e se solidarizar com informações 
adequadas”, disse. “Lógico que 

Congresso vai tomar e seguir com 
providências, sem machucar a eco
nomia, a empresa”, continuou.

Como mostrou o Broad
cast (sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Estado), 
o deputado Elmar Nascimento 
(DEMBA) quer pedir ao Con
selho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) e ao Ministé
rio Público investigação sobre 
a formação de preços dos com
bustíveis pela Petrobrás. (AE)
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O secretário Estadual da 
Educação, Rossieli Soares, 
assinou ordens de serviços 
(OS) para autorização de 
obras em sete escolas esta
duais, três em Mauá, duas em 
Ribeirão Pires e duas em Rio 
Grande da Serra. As interven
ções somam quase R$ 7 mi
lhões de investimento.  

“Para a gente ter mais 
condições de realizar essas 

grandes obras, precisamos 
descentralizar as pequenas e 
isso conseguimos por meio do 
Programa Dinheiro Direto na 
Escola, o PDDEPaulista, que 
transfere verba diretamente 
para as unidades decidirem 
como vão usar e o que elas 
mais precisam”, disse Soares. 

Em Mauá serão beneficia
das as Escolas Estaduais Pro
fessora Iracema Crem (R$ 1,3 

milhão), Professor Ulisses Vic
tor Gervasio (R$ 779 mil) e 
Professora Iracema de Barros 
Bertolaso (R$ 645 mil).  

“Estamos há anos aguar
dando esse investimento, não 
só para a nossa escola, eu digo 
no nome da minha porque es
tou há mais de duas décadas 
aqui como diretor, e a gente 
tem sucessivamente solicitado 
reforma e sempre tivemos 

muita dificuldade”, afirmou 
Oliver Negri Filho, diretor da 
Iracema Crem. 

Já em Ribeirão Pires as Es
colas Estaduais João Roncon 
(R$ 1,1 milhão) e Di Ca valcanti 
(R$ 928 mil) serão as contem
pladas.  “Essa verba será de 
muito valor para escola, que 
está há seis anos necessitando 
de uma reforma grande porte. 
Todos vão estar beneficiados, 

Escolas estaduais do ABC receberão 
investimento de R$ 7 milhões em obras

professores, alunos, comuni
dade e todos que estão traba
lham dentro da escola”, disse 
Wellington José de Melo, dire
tor da João Roncon. 

Em Rio Grande da Serra as 
Escolas Estaduais Carlos Ro
berto Guariento (R$ 958 mil) 
e Professora Francisco Lou
renco de Melo (R$ 1 milhão) 
também receberão interven
ções.  (Reportagem Local)

Serão beneficiadas sete escolas estaduais, três em Mauá, duas em Ribeirão Pires e duas em Rio Grande de Serra
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A Prefeitura de Santo André 
entregou nesta quinta-feira (16) 
a revitalização da Praça Ives Ota, 
em frente ao Shopping ABC, que 
passou a contar com uma home-
nagem aos andreenses que su-
peraram a Covid-19. Em parceria 
com o Hospital Brasil, da Rede 
D’Or São Luiz, o espaço denomi-
nado Jardim da Vida, recebeu 
complemento da vegetação 
ao longo do passeio existente, 
limpeza de canaletas de águas 
pluviais, novo calçamento e ilu-
minação pública moderna, com 
investimento de aproximada-
mente R$ 400 mil pela prefeitura.

“Esta é a nossa inauguração 
mais simbólica no atual momen-
to, por tudo que representa nesta 
guerra que vivemos diante da pan-

S.André revitaliza Praça Ives 
Ota e presta homenagem aos 

sobreviventes da covid-19
Em parceria com o Hospital Brasil, da Rede D’Or São Luiz, espaço 

chamado “Jardim da Vida” também ganhou obra de arte
demia. Podemos voltar a celebrar a 
vida, é sem dúvida um momento 
muito marcante”, afirmou o pre-
feito Paulo Serra.

Entre outras melhorias feitas 
na praça se destaca a remodelação 
do paisagismo feita por meio do 
plantio de três mil mudas de Lan-
tana, espécie cujas folhas podem 
se manter verdes ao longo do ano 
e as flores mudam de cor, além 
do jardim de chuva, formado de 
arbustos nativos, perenes e flores 
plantadas em uma pequena de-
pressão do terreno.

“Cada muda plantada repre-
senta uma vida que foi salva no 
Hospital Brasil. A ideia é celebrar 
as vitórias alcançadas em meio 
ao cenário tão desafiador da pan-
demia. Temos um compromisso 

Entre outras melhorias feitas na praça se destaca a remodelação do paisagismo

com a cidade de Santo André e va-
mos sempre estreitar ainda mais 
estes laços, inclusive ampliando o 
Hospital Brasil”, explicou o diretor 
regional da Rede D’Or São Luiz no 
ABC, Maurício Uhle.

Além disso, a praça ainda gan-
hou a obra de arte “Espaço Cósmi-
co”, feita em aço inox pelo renoma-
do artista plástico Yutaka Toyota. 
O trabalho, de grandes dimensões, 
foi realizado especialmente para a 
exposição Yutaka Toyota, O Ritmo 
do Espaço, que foi apresentada no 
Museu de Arte Brasileira da FAAP 
em 2018. A doação da obra para o 
Jardim da Vida foi feita pelo artis-
ta em nome do Governo Federal, 
por meio do Ministério do Tu-
rismo e da Secretaria Especial da 
Cultura. (Reportagem Local)

Metrô lança primeira viga da Linha 
17-Ouro na Marginal Pinheiros

O vice-governador Rodri-
go Garcia acompanhou nesta 
quarta-feira (15) o lançamento 
da primeira viga-guia da Linha 
17-Ouro no trecho da Mar-
ginal Pinheiros. A ação marcou 
a retomada da implementação 
da via por onde vão passar os 
trens do monotri lho que ligará o 
Aeroporto de Congonhas à rede 
de transporte sobre trilhos do 
Metrô.

“As obras da Linha 17 fazem 
parte do programa Pró SP, que 
lançamos hoje, e que concentra 
todos os esforços de investimen-
tos do governo para a retomada 
econômica do estado no pós-pan-
demia. São R$ 47,5 bilhões em re-
cursos até 2022 em mais de oito 
mil obras”, afirmou Garcia.

A operação envolve o uso de 
um equipamento específico insta-
lado próximo à estação Morumbi, 
chamado de “treliça lançadeira”, 
que vai fazer o lançamento de 129 
vigas na região da Marginal Pin-
heiros até o início do próximo ano, 
de um total de 137 vigas que fal-

tam para concluir as vias da Linha 
17. Ao todo, a linha contará com 
573 vigas, sendo que a maioria já 
foi instalada.

“É uma ação de engenharia 
complexa que marca um ponto 
importante da retomada das 
obras da Linha 17-Ouro. As-
sumimos esse compromisso, 
voltamos também com as obras 
das estações e conseguimos uma 
nova fabricante para os trens que 
vão ligar o Aeroporto de Con-
gonhas à rede de transporte so-
bre trilhos”, reforçou o secretário 
dos Transportes Metro politanos, 
Ale xandre Baldy.

Novas licitações foram feitas 
para possibilitar a retomada das 
obras de sete estações e do Pátio 
– a oitava, a estação Morumbi, faz 
parte de outro contrato -, além da 
complementação da via e fabrica-
ção dos trens. A meta é concluir 
esse trecho até o fim de 2022 para 
ligar o Aeroporto de Congonhas à 
malha de transporte sobre trilhos, 
com conexão direta às linhas 5-Li-
lás e 9-Esmeralda. (RL)
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