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O Projeto de Lei 0189/2008, em 
tramitação na Câmara Municipal 
de São Paulo, obriga a prefeitura 
a sinalizar com pintura reflexiva as 
vias que formam o chamado “Centro 
Expandido”. Segundo o autor do pro-
jeto, vereador Edivaldo Estima (PPS), 
a medida evitará que motoristas que 
desconhecem a zona de proibição 
sejam multados.

A cidade de Campinas, no interior 
de São Paulo, implantou um concei-
to de monitoramento eletrônico que 
integra cinco órgãos municipais no 
atendimento à população. A Cimcamp 
(Central Integrada de Monitoramento 
de Campinas), como foi batizada a 
operação, já é responsável por um 
aumento de 18% no socorro a aciden-
tes de trânsito. Pioneira na instalação 
de equipamentos de monitoramento 
de trânsito no Brasil, Campinas, com 
seu projeto,  passa a receber este 
ano recursos do Pronasci (Programa 
Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania).

conHeÇa o  BraÇo armaDo
Do trÂnsito  paUL istano

O 34º Batalhão da Polícia Militar 
de São Paulo foi designado para so-
lucionar problemas de trânsito nas 
principais vias da capital. Os poli-
ciais recebem treinamento intensivo 

e são responsáveis por fiscalizar o 
cumprimento às normas de tráfe-
go e controlar o fluxo de veículos. 
A atividade ainda inibe a ação de 
assaltantes.

coLeÇão De Livros 
ensina ciDaDania 

às crianÇas

área  De  roDíz io 
s inaL izaDa
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PMs durante treinamento para combater crimes e infrações no trânsito

Adriane Fonseca/Vacom

Implantação da nova central fez aumentar 66% os atendimentos aos moradores de Campinas

Arquivo Emdec
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Quando o governo federal publicou 
a MP 415, no início do ano, proibindo 
a venda de bebidas alcoólicas nas ro-
dovias federais, manifestei em artigo 
publicado em nosso site a esperança 
de podermos ter uma Lei que pudesse 
melhorar os nossos índices de aciden-
tes e fatalidades no trânsito. Nesse 
mesmo texto, alertava sobre a pressão 
que poderia se seguir para as tais 
“flexibilizações” das leis, comum na 
nossa cultura.

Dito e feito. Foram semanas de 
pressões promovidas por sindicatos 
defendendo a venda de bebidas alco-
ólicas em estabelecimentos contíguos 
às rodovias. Seguiu-se o debate e veio 
a Lei 11.705, promulgada pelo governo 
federal, que foi um tiro no pé de quem 
defendeu a venda.

Ao sancionar a lei que estabelece 
tolerância zero para a dupla álcool e 
direção, de autoria do deputado Hugo 
Leal (PSC-RJ), a nova legislação tipifica 
como crime qualquer traço de álcool no 
organismo do motorista, permitindo ao 
agente de trânsito apreender o veículo, 
impondo ao condutor alcoolizado mul-
ta de R$ 955,00 e, em caso dele se 
envolver em acidente, contempla sua 
prisão por crime doloso. Se não houver 
acidente, a licença para dirigir, a CNH, 
fica suspensa por 12 meses.

 É verdade que, para sinalizar à  so-
ciedade que o problema é muito mais 
grave do que parece o ato de tomar 
um simples copo de chope, o governo 
poderia ter furado o lobby dos fabrican-
tes e vendedores de bebidas alcoólicas 
e também proibir a comercialização 
em locais próximos de rodovias, mas, 
assim mesmo, a promulgação da nova 
lei deve ser comemorada e defendida 
pela sociedade, sobretudo porque dá à 
Justiça um instrumento para responsa-
bilizar e punir motoristas irresponsáveis 
que bebem e colocam a vida dos outros 
em risco. Doravante, os senhores ma-
gistrados e, naturalmente, agentes de 
trânsito e autoridades policiais, conse-
guirão exercer melhor o papel que toda 
a sociedade lhes confia: a proteção da 
vida, da paz e da harmonia.

O desafio é grande. Trata-se, com a 
nova lei, de mudar uma mentalidade 
enraizada na cultura da população bra-
sileira por décadas e décadas de pouco 
caso com a vida no trânsito. E, mudar 
hábitos de um povo, por mais nocivos 
que sejam, requer regras novas (essas 
já temos) e fiscalização efetiva, além 
de campanhas educativas massivas e 
eficientes.

  Quando se sabe que a cidade de 
São Paulo, que joga diariamente em 
suas ruas mil novos veículos e tem 
uma frota estimada em seis milhões 
de carros, ônibus, motos e caminhões 
possui apenas 15 bafômetros, ficamos 
apreensivos.

A sociedade não pode admitir nova 
ofensiva dos que desprezam o direito 
à vida e que vão fazer de tudo para 
desacreditar a lei. Donos de bares e 
fabricantes de bebidas, prejudicados 
financeiramente com a medida, já 
começam a se movimentar, afinal, de 
acordo com estudo da Sociedade Bra-
sileira de Ortopedia e Traumatologia, 
que ouviu mais de mil universitários 
do Rio e de São Paulo, 36% desses 
jovens voltam para casa dirigindo, 
mesmo depois de consumir álcool. O 
resultado está diariamente estampado 
nos nossos jornais.

Paralelamente à sanção do presidente 
Lula à lei de alcoolemia zero, aconteceu 
no Rio uma reunião que reputo das mais 
importantes no combate à violência no 
trânsito. Nasceu, oficialmente, no últi-
mo 23 de junho, também com o apoio 
da Abramcet, a Associação Trânsito 
Amigo, capitaneada pelo engenheiro 
Fernando Diniz, que nos últimos anos 
trava uma batalha pessoal para que o 
trânsito seja cidadão, amigável. Diniz 
perdeu seu filho numa batida ocasiona-
da por um motorista embriagado. 

Nesta primeira reunião, na sede da 
Sociedade Brasileira de Traumatologia 
e Ortopedia (SBOT), no Rio, já surgiram 
propostas práticas que visam envolver 
os futuros gestores do trânsito brasi-
leiro: os prefeitos. A Trânsito Amigo 
vai enviar aos candidatos a prefeito 
uma carta-compromisso estabelecen-
do ações para diminuir o número de 
mortos e feridos no trânsito. O que se 
espera é que o candidato assine este 
compromisso. Desta forma, o tema “ci-
vilidade no trânsito” estará presente na 
campanha de todos os candidatos.

Para finalizar, gostaria de lembrar 
que, segundo dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), a cada seis 
segundos, no mundo, alguém se fere 
no trânsito. E, a cada 30 segundos, um 
ser humano morre. No Brasil morrem 
50.000 por ano.  Portanto, iniciativas 
como a “lei seca” brasileira e o nasci-
mento da Associação Trânsito Amigo 
são tímidas frente ao genocídio sobre 
rodas, mas extremamente importantes 
para revertermos essa matança.

Silvio Médici - Presidente

Abramcet (Associação Brasileira
de Monitoramento e Controle Eletrônico
de Trânsito)
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acidade de São Paulo conta com um 
aliado no combate aos congestiona-
mentos. Embora todos os policiais 

militares recebam treinamento para 
atuar no trânsito, na prática é o 34º 
Batalhão da Polícia Militar (PM) que 
está encarregado de patrulhar e ajudar 
a organizar o tráfego da capital.

 Desde setembro de 2007, por deci-
são do governo estadual de São Paulo, 
o grupamento foi destacado para 
cuidar do policiamento de trânsito na 
cidade e apoiar as demais unidades da 
PM em questões relativas ao tráfego 
de veículos e pedestres. Todo o 34º 
Batalhão (cerca de 400 policiais), foi 
treinado para trabalhar na abordagem 
ao motorista, prevenção de assaltos, 
fiscalização das leis de trânsito e 
orientação do tráfego em casos de 
congestionamento.

Com base em informações do In-
focrim, um banco de dados da PM 
que registra as ocorrências criminais 
na cidade, foram selecionados 156 
cruzamentos com grande número 
de ocorrências para o policiamento 
intensivo do batalhão. No começo da 
manhã e final da tarde, períodos de 
tráfego mais complicado, os policiais 
se dividem entre controlar o fluxo de 
veículos e verificar a obediência às 
normas de trânsito. Fora do horário de 
pico, os policiais percorrem de carro 
as ruas da região do cruzamento para 
inibir a ação de assaltantes.

O 34º Batalhão repete a mesma ação 
nos principais corredores viários de 
São Paulo. Em motocicletas, os poli-
ciais percorrem as marginais Pinheiros 
e Tietê, e as avenidas Radial Leste, 23 
de maio e Bandeirantes, importantes 
vias de ligação que cruzam a cidade. 
Nesta ação, os policiais colocam em 
prática a Operação Pinçamento, que 
consiste em retirar do tráfego o veículo 
a ser abordado, sem interromper o 
fluxo normal.

De acordo com o comandante do 34º 
Batalhão, coronel Emílio Luiz Santana 

pm mantém eQUipe para atUar no trÂnsito
O 34º Batalhão é o braço da Polícia Militar em São Paulo que fiscaliza o tráfego

Panhoza, o patrulhamento de trânsito 
é baseado em dados concretos sobre 
os maiores índices de infrações. “Isso 
faz parte da inteligência da Polícia 
Militar. As infrações são dinâmicas e o 
trabalho da PM também tem que ser”, 
disse. Segundo o comandante, o tempo 
necessário para percorrer uma das vias 
controladas pelo batalhão baixou de 75 
minutos para 15 minutos. O controle 
do fluxo de trânsito, feito pelos poli-
ciais, desfaz filas duplas e regulariza 
a circulação de veículos.

Panhoza explica que o trabalho do 
34º não deve ser confundido com a 
atividade do extinto Batalhão de Trân-
sito de São Paulo, um grupo policial 
designado para cuidar especificamente 
do trânsito na cidade, e que deixou de 
agir em 2002. “Atuamos diretamente 
no trânsito, mas, antes de tudo, somos 
policiais militares”, afirmou.

Os policiais do 34º Batalhão fo-
ram treinados a partir de um curso 
específico sobre legislação, contro-
le de fluxo, direção e abordagem, 
e passam por atualização anual. 
Outros batalhões também enviam 
policiais para o treinamento.

O grupo comandado por Panhoza 
conta ainda com uma equipe de po-
liciais especializada para atuar em 

operações que requerem mudanças no 
tráfego, geralmente em visitas de auto-
ridades, jogos e no “Virada Cultural”, 
evento que dura 24 horas e apresenta 
espetáculos simultâneos espalhados 
pela cidade.

De acordo com dados da Polícia Mi-
litar, entre janeiro de 2007 e abril de 
2008, durante o trabalho do batalhão 
foram fiscalizados mais de 67 mil 
carros e 38 mil motocicletas. No pe-
ríodo, foram registrados 68 flagrantes 
de motoristas dirigindo embriagados, 
272 acidentes com vítimas atendidas 
e 353 atendimentos à vítimas. Foram 
emitidos mais de 94 mil autos de 
infração referentes a leis estaduais e 
mais outros 124 mil autos de infração 
municipais. (AF)

Fotos Adriane Fonseca/Vacom

Policiais do 34º Batalhão perfilados durante treinamento na sede, na capital paulistana

O treinamento para atuação no trânsito inclui aulas de abordagem de motoristas e de legislação

Panhoza: “Antes de tudo, policiais militares”
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Por Victor Agostinho

Depois de instalar o primeiro equi-
pamento de monitoramento ele-
trônico de trânsito do país, em 

1994, a cidade de Campinas, distante 
100 quilômetros de São Paulo, segue 
inovando e implantou um novo conceito 
de segurança pública que prevê a in-
tegração de ações entre cinco órgãos 
municipais. O objetivo é combater a 
criminalidade, dar mais segurança 
no trânsito, melhorar a qualidade no 

transporte, ordenar o uso e ocupação 
do solo e prevenir desastres naturais.

Estão reunidos em uma só central de 
atendimento, batizada como Cimcamp 
(Central Integrada de Monitoramento 
de Campinas), a EMDEC (órgão respon-
sável pelo trânsito), a Guarda Munici-
pal, o SAMU (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência), o Setec (Serviços 
Técnicos Gerais) e a Defesa Civil.

De acordo com levantamento ela-
borado pela Cimcamp, desde a im-
plantação do sistema, em julho de 
2006, foi registrado aumento de 18% 
no auxílio a acidentes de trânsito, ao 
mesmo tempo em que as ocorrências 
de roubo e furto baixaram 31% e 20%, 
respectivamente.

A Cimcamp está baseada em três 
pilares: câmeras e radares, rádio-

campinas vira referência em monitoramento eLetrÔnico
Pioneira na instalação de radares no país, a cidade agora funciona como um laboratór io com soluções tecnológicas voltadas para o atendimento dos moradores

comunicação e central telefônica. O 
conceito foi desenvolvido pelo IME 
(Instituto Militar de Engenharia).

O secretário de Transportes de Cam-
pinas, Gerson Luis Bittencourt, conta 
que a Cimcamp permite a tomada de 
atitudes preventivas ou emergenciais 
diante das ocorrências, a partir do 
acompanhamento em tempo real da 
cidade, por meio do monitoramento 
com câmeras, radares, agentes em 
campo e informações recebidas pela 
central telefônica.

Os equipamentos são instalados em 
pontos estratégicos, como locais com 
grande fluxo de veículos e pedestres, 
entradas e saídas da cidade, escolas, 
postos de saúde, terminais de ônibus, 
praças e parques. Atualmente, são 

monitorados 120 pontos da cidade. 
Todas as ligações recebidas pelos ór-
gãos são direcionadas para sua central 
telefônica.

Os números positivos da Cimcamp 
já levaram cerca de 200 prefeituras 
a conhecer a experiência campineira, 
segundo Bittencourt. Até o ministro da 
Justiça, Tarso Genro, foi visitar a cen-
tral, que custou R$ 30 milhões, além de 
um investimento de mais R$ 5 milhões 
em reformas e estruturas para abrigar 
funcionários e equipamentos.

CIDADE RECEBE 
R$ 16 MILHÕES

Fotos Arquivo EMDEC

Central de atendimento que reúne, no mesmo ambiente, equipes de cinco órgãos municipais distintos

Bittencourt: decisões em tempo real

No final do ano passado, Campinas 
formalizou sua participação no Pro-
grama Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania (Pronasci), que prevê 
investimento de R$ 6,7 bilhões do 
Governo Federal no setor até 2012. 

Os investimentos federais serão 
destinados às 11 regiões metropoli-
tanas mais violentas do país. Apesar 
de Campinas não estar entre essas 
regiões, foi selecionada para receber 
recursos por ser referência em segu-
rança pública com a Cimcamp.

A previsão da Prefeitura de Cam-
pinas é que, a partir deste ano, a 
Cimcamp receba investimentos de 
R$ 16 milhões do Pronasci para am-
pliação e desenvolvimento de novas 
tecnologias.

-:
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Por Adriane Fonseca
 

aSecretaria de Transportes e 
Trânsito de Guarulhos, na região 
metropolitana de São Paulo, criou 

uma atividade bastante dinâmica para 
ensinar futuros condutores. Por meio 
da vivência de situações corriqueiras 
do trânsito, os alunos das escolas da 
cidade aprendem conceitos ligados 
ao tráfego de pedestres, ciclistas e 
demais veículos. Cerca de 24 mil 
crianças são atendidas anualmente 
pela iniciativa.

 A atividade é desenvolvida na Ci-
dade Mirim Ayrton Senna da Silva, 
um espaço que reproduz exatamente 
o ambiente urbano, com ruas, ave-
nidas e placas de sinalização. Cons-
truída em 1991, em meio a muito 
verde, a pequena cidade permite 
que as crianças experimentem o dia-
a-dia do trânsito como motoristas. 
Durante a atividade, os alunos com 
idades entre seis anos e dez anos 
pilotam bicicletas que simulam os 
veículos participantes do trânsito 
nas grandes cidades.

 Os atendimentos, com duas horas 
de duração, têm início com uma volta 
pela cidade, seguida por palestra com 
policiais militares sobre sinalização e 
atitudes seguras no trânsito. Depois, 
os alunos passam pela experiência 
de atuar como pedestres, utilizando a 
faixa própria e a botoeira que permite 
a travessia. Eles finalizam a atividade 
prática percorrendo o circuito como 
ciclistas, respeitando placas de sina-
lização e normas de tráfego.  Em uma 
sala temática, as crianças conhecem 
ainda a maquete da cidade.

De acordo com Fernanda Mayumi, 
chefe da Divisão Técnica de Edu-
cação para o Trânsito, a atividade 
desenvolvida na Cidade Mirim tam-
bém contribui para a construção de 
uma postura adequada ao condutor, 
tanto no respeito às leis de trânsito, 
quanto na convivência ética com ou-
tros usuários da via. “O trânsito deve 
ser entendido como possibilidade de 
exercitar a cidadania, pois é um es-
paço democrático, afinal, todo mundo 
participa desse sistema e interage 
com o meio”, afirmou.

“O espaço trabalha conceitos de 
cidadania e segurança viária acom-
panhando as discussões mundiais 
sobre mobilidade sustentável, aces-
sibilidade, e a busca pela redução 
dos óbitos e seqüelas decorrentes 

GarotaDa aprenDe e se Diverte em ciDaDe mirim
Em Guarulhos, monitores ensinam crianças a se comportar no trânsito, como pedestres ou motoristas

dos acidentes de trânsito”, disse a 
coordenadora.

A Cidade Mirim é uma das ações do 
Programa Permanente de Educação 
para o Trânsito de Guarulhos, uma 
parceria da Secretaria de Transportes 
e Trânsito com a Secretaria de Edu-
cação da cidade. Aos sábados, ela é 
aberta à crianças da comunidade, 

acompanhadas por responsável.
O atendimento aos alunos de pri-

meira série à quinta série do Ensino 
Fundamental acontece após o agen-
damento das escolas interessadas, 
pelo telefone (11) 6425-1743, na 
própria sede da Cidade Mirim, ou 
pelo endereço edtransito@guarulhos.
sp.gov.br.

Fotos Divulgação

Como pedestres, as crianças aprendem a sempre usar a faixa de segurança e a respeitar as fases do semáforo

Como condutores, a molecada recebe orientações de como funciona o trânsito das cidades
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aeditora Lumine lançou, no início 
deste ano, a coleção “Rumo à 
Cidadania”, com livros didáticos 

sobre trânsito dirigidos à educação 
do ensino fundamental brasileiro. A 
coleção foi elaborada pela escritora 
Juciara Rodrigues, pedagoga espe-
cialista em educação e desenvolvi-
mento infantil. “Rumo à Cidadania” 
é uma releitura atualizada de 
seu trabalho anterior, “Cami-
nho aberto à cidadania”, de 
1998, e traz, de forma inte-
grada, noções de cidadania 
aplicadas aos “mandamen-
tos” do trânsito.

O primeiro contato de Jucia-
ra Rodrigues com o trânsito 
aconteceu em 1995, quan-
do foi convidada pelo então 
diretor do Denatran, Kasuo 
Sakamoto, para criar o pri-
meiro programa nacional de 
educação para o trânsito. Há 
20 anos lecionando nos en-
sinos infantil e fundamental, 
a professora decidiu recorrer 
às publicações de ensino para 
trânsito lançadas no Brasil, 
desde 1960. “Era tudo mui-
to semelhante: as mesmas 
frases de impacto e os mesmos 
‘ensinamentos’ durante quatro déca-
das. Na verdade, todos os materiais 
ensinavam o que fazer, mas nenhum 
ensinava como ser”, afirmou.

 A nova abordagem criada pela 
pedagoga trata não só de noções 
básicas de trânsito, mas também 
de direito e cidadania. Segundo 
Rodrigues, a coleção aborda valores 
e atitudes éticas para melhorar o 

trÂnsito e ciDaDania para crianÇas
Em nove publicações, a coleção ensina ética aplicada à regras de tráfego

relacionamento do pequeno cidadão 
com o espaço público, e pode intera-
gir com outras disciplinas.

 Ao todo, a coleção traz nove livros 
para o aluno e um para o professor, 
com orientações de como conduzir 
a leitura e o trabalho em sala de 
aula. 

 Os primeiros três volumes trazem 
as principais características das 
cidades e dos meios de transporte, 

além de informações sobre a história, 
a cultura e o lazer no meio urbano. 
Os quarto e quinto livros incentivam 
o debate dos alunos sobre o respeito 
às regras e às leis de trânsito, para 
convivência e locomoção individual e 
coletiva. A comunicação no trânsito 
e a importância da sinalização e da 
segurança são assuntos dos sexto e 
sétimo livros. Para encerrar, os últi-
mos dois volumes tratam da relação 

entre os agentes do trânsito, sejam 
eles motoristas, pedestres, ciclistas 
ou motociclistas.

“Quando os professores inserem 
o tema trânsito nas áreas curricu-
lares, as crianças são capazes de 
debater, de trazer exemplos de sua 
vida, de criticar a realidade, pois 
o trânsito faz parte da vida delas. 
Além disso, estão abertas a novos 
conhecimentos e experiências, e 

traduzem isso em seus com-
portamentos e atitudes”, 
disse a pedagoga.

 Para Juciara Rodrigues, 
relacionar educação para o 
trânsito apenas a condutores 
de veículos é um erro, e a 
educação do futuro cidadão 
deve ser permanente, nas 
escolas e no ambiente fami-
liar. “Precisamos desenvolver 
ações educativas compro-
metidas com informações, 
mas, sobretudo, com valores 
ligados à ética e à cidada-
nia”, disse.

 Segundo a autora,  a 
“Rumo à Cidadania” é o 
único material didático vol-
tado à educação de trânsito 
em conformidade com a Lei 
11.274/2006, que institui 

o ensino fundamental de nove anos 
de duração, incluindo no processo 
crianças a partir de seis anos de 
idade.

Os livros podem ser adquiridos 
pelo site da coleção, www.rumoaci-
dadania.com.br, ou pelo telefone da 
editora Lumine, (61) 3262-1616. O 
Livro do Professor é vendido por R$ 
30,00 e as nove edições voltadas 
para alunos, por R$ 7,50 cada.

Coleção “Rumo à Cidadania”, que enfoca, além de noções básicas sobre o trânsito, conceitos de ética; cada livro custa R$ 7,50

Divulgação

A pedagoga e escritora Juciara Rodrigues
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Da Redação

tramita na Câmara Municipal de 
São Paulo projeto de lei que, se 
aprovado, vai obrigar a  prefeitura 

paulistana a sinalizar as avenidas que 
limitam a área do rodízio municipal, 
ou seja, o chamado “Centro Expan-
dido”.

Em São Paulo, de segunda a sexta-
feira, funciona um rodízio de acordo 
com o número final da placa dos 
veículos. Na área do “Centro Expandi-
do”, às segundas-feiras, ficam proibi-
dos de circular veículos com finais de 
placa 1 e 2. Às terças, os com finais 
3 e 4 e, assim, sucessivamente. Os 
horários restritos são das 7h às 10h 
e das 17h às 20h.

A operação “rodízio municipal”, 
válida também para veículos de ou-
tros municípios, foi implantada para, 
além de reduzir a poluição do ar, 
melhorar o trânsito nos horários de 
pico nas vias do “Centro Expandido”, 
incentivando as demais alternativas 

proJeto  oBriGa  prefe itUra  De 
sp  a  s inaL izar  área  De  roDíz io

de transporte, como ônibus, metrô 
ou mesmo a carona.

De acordo com o vereador Edivaldo 
Estima (PPS), autor do Projeto de Lei 
0189/2008,  muitos motoristas são 
multados porque não sabem exata-
mente onde é proibido circular.

“Os motoristas reclamam da falta 
de sinalização destas vias, ou seja, 
não se sabe onde começam e onde 
terminam, o que acaba culminando 
em infrações e geração de multas que 
por vezes são recorridas, sob a alega-

ção da falta de informação suficiente 
de onde se pode e não se pode tran-
sitar, e do desconhecimento da área 
onde vigora a restrição. Este projeto 
de lei tem o objetivo de facilitar a vida 
do cidadão paulistano, bem como do 
turista que aluga um carro na cidade 
de São Paulo”, afirmou o parlamen-
tar, que, em seu quarto mandato, não 
vai concorrer a nova eleição.

O Projeto de Lei 0189/2008 prevê 
a sinalização horizontal (pintada no 
asfalto) do símbolo do Centro Ex-
pandido. Se aprovado, beneficiará os 
motoristas, que saberão de fato onde 
poderão transitar sem correr o risco 
de infringir a lei, e também ao poder 
público, pois diminuirão os recursos 
baseados na falta de sinalização, 
contribuindo com o objetivo maior do 
rodízio, que é a melhoria das condi-
ções de trânsito.

O projeto foi lido na Câmara Muni-
cipal de São Paulo em 08 de Abril e 
tramitará em cinco comissões até ser 
votado pelos vereadores.

Fotos divulgação

Simulação feita em computador mostra como vai ficar a avenida 23 de Maio, que liga a Zona Sul ao Centro

Vacom

Vereador Edivaldo Estima, autor do projeto

Em nova simulação, a Marginal Pinheiros recebe a sinalização horizontal
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