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Aconteceu&
Governo de São Paulo anuncia retomada de obras
da Rodovia Tamoios, em trechos do Litoral Norte

Foto: Governo do Estado de São Paulo

O governador do Estado de São Paulo e pré-candidato do PSDB à presidência da República, João Doria, esteve em Caraguatatuba na manhã do dia 21 de setembro para
anunciar a retomada das obras dos contornos da Rodovia Tamoios. O investimento
será de R$ 1,5 bilhão, segundo dados do próprio governo. “Um dos trechos vai ligar
Caraguatatuba à Ubatuba e, o outro, Caraguatatuba à São Sebastião. Além do escoamento da produção e das melhorias para o Porto de São Sebastião, vamos lembrar
que o turismo é a essência dessa região. Com esta obra sendo executada, muito em
breve teremos mais segurança, confiança e aumento do turismo”, destacou Doria.
Anunciada no fim de agosto, quando o governo do Estado firmou acordo com a
Concessionária Tamoios para a retomada dos trabalhos, as obras estavam paradas
desde 2018. O trecho deverá dar mais viabilidade para o trânsito da região central
de Caraguatatuba, realizar uma importante conexão com o Porto de São Sebastião e
ligar diversos pontos turísticos do Litoral Norte. O Governo do Estado de São Paulo
estima que a conclusão das obras se dê em até 26 meses, no fim de 2023. Contudo,
o primeiro trecho -- entre Caraguatatuba e Ubatuba -- deverá ser entregue já no
primeiro trimestre de 2022. A previsão é de que as obras gerem até 2 mil empregos
diretos para a região do Litoral Norte. Segundo a administração estadual, os dois
trechos de reformas serão tocados em 17 frentes de trabalho simultâneas, com o
intuito de acelerar o cronograma. g
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Shopping em São José inaugura expansão;
cerca de 500 empregos deverão ser gerados

Foi inaugurada no dia 22 de setembro, a terceira extensão do
Shopping Jardim Oriente, no bairro homônimo, zona sul de São
José dos Campos. 45 novas lojas foram abertas e, pelas estimativas, cerca de 500 empregos deverão ser gerados. Segundo
dados da administração do centro comercial, foram investidos
cerca de R$ 60 milhões nos 34 mil metros quadrados da área
total ocupada por novas lojas. A expectativa do shopping é que,
com o aumento das áreas comerciais, o crescimento nas vendas
ultrapasse 50% e que o fluxo de pessoas aumente em 70%. As
oportunidades de emprego que surgirão nas novas lojas inauguradas na expansão serão disponibilizadas pelo PAT (Programa de Atendimento ao Trabalho) da Prefeitura de São José dos
Campos, ou pelo site do shopping. g

A Eve Urban Air Mobility, da Embraer, e a Helipass, plataforma de reserva de voo em helicópteros, anunciaram no dia 20 de setembro uma parceria para a aceleração e implantação
de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVtol), os carros elétricos voadores,
na França e em outros países europeus. O objetivo inicial das empresas é disponibilizar 50
mil horas de voo por ano na aeronave elétrica da Eve, podendo chegar até 100 mil. Serão
realizados treinamentos, apoios locais e publicações técnicas para facilitar o lançamento
das operações comerciais. “Esta nova aeronave transformará nossa atividade turística com
menor emissão de ruído e carbono zero, garantindo voos mais sustentáveis para todos os
nossos destinos. O deslocamento para aeroportos também se tornará sustentável e aberto
a todos como uma verdadeira solução de mobilidade”, disse o CEO da Helipass, Frederic
Aguettant. O eVTols da Eve, está com o lançamento previsto para 2026. g
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Embraer anuncia parceria com a
Helipass para operações de Mobilidade
Aérea Urbana na França

