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Eu sempre falei
sobre isso.

Nós só estamos
esperando algumas
comprovações para
que o pedido possa
ser embasado.

Cada dia mais complicado

Discursos
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A implantação do trem interci-
dades, que irá ligar as regiões
metropolitanas de Campinas,
Vale do Paraíba, São Paulo e
Santos, está na dependência
da liberação, pelo governo fede-
ral, das faixas de domínio da
Rede Ferroviária Federal (RFF-
SA), informou ontem em Cam-
pinas o governador Geraldo Al-
ckmin (PSDB). Segundo ele, o
pedido foi feito no ano passado
e reiterado na quarta-feira ao
Ministério dos Transportes.
“Sem ter essa autorização, não
temos como enviar o projeto
ao comitê gestor das parcerias
público-privada (PPPs) nem co-
mo dar seguimento ao proje-
to”, afirmou. O investimento es-
timado é de R$ 20 bilhões.

Alckmin disse, durante en-
trega de equipamentos ao Cor-
po de Bombeiros, que assim
que obtiver o uso da faixa de
domínio por onde circulam os
trens de carga, irá lançar o edi-
tal da PPP para que o trem,
com velocidade média de 120
km/h, possa ligar as quatro re-
giões. A obra será iniciada no
trecho que liga Americana a
São Paulo.

Segundo o governador, na
faixa de domínio cabem cinco
linhas — há duas da Compa-
nhia Paulista de Trens Metro-
politanos (CPTM), que vai até
Jundiaí; há o trem de cargas e
ainda há espaço para o trem de
média velocidade.

Alckmin propôs a assinatura
de convênio entre a União e o
governo do Estado, envolven-
do a Secretaria de Patrimônio
da União (SPU), Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres
(ANTT) e o Departamento Na-
cional de Infraestrutura de
Transportes (Dnit), para regu-
lar o uso de faixas de domínio
de ferrovias federais. Com isso

será possível ao Estado avançar
no desenvolvimento do projeto
de ligar a macrometrópole pau-
lista por trem.

Trajeto

O projeto prevê 431 quilôme-
tros de ferrovia que ligarão
Americana a Santos, Taubaté a
Sorocaba e que se cruzarão em
São Paulo. O trem sairá de Ame-
ricana, passará por Santa Bárba-
ra, Sumaré, Hortolândia, Cam-
pinas, Valinhos, Vinhedo, Lou-
veira, Jundiaí e chegará à Capi-
tal. O custo previsto para interli-
gar a macrometrópole, forma-
da pelas quatro regiões metro-
politanas, é estimado em R$ 20
bilhões, sendo R$ 4 bilhões de
recursos públicos. Na eventuali-

dade de o empreendimento
atrair o setor privado, todos os
estudos e projetos do trem re-
gional entrarão como contra-
partida do governo no interci-
dades. O Estado prevê licitar o
projeto ainda nesse semestre.

As regiões metropolitanas
de Campinas, São Paulo, San-
tos, São José dos Campos e So-
rocaba respondem por 53% da
frota estadual de veículos e
63% de toda a população do Es-
tado de São Paulo. Essas re-
giões possuem fluxo contínuo
entre elas, principalmente en-
tre a região de São Paulo e de-
mais.

No cronograma inicial do go-
verno do Estado a previsão era
iniciar em 2014 o trecho de 90

quilômetros ligando a Campi-
nas, cuja construção estava pre-
vista para iniciar em 2015, e na
sequência mais 25,4 quilôme-
tros ligando o ABC, para que co-
meçasse a operar em 2018. As
outras ligações começariam na
sequência, até a conclusão fi-
nal em 2020.

Em função dos traçados co-
nectando Campinas e São José
dos Campos à Região Metropo-
litana de São Paulo estarem
próximos dos Aeroportos de Vi-
racopos e Guarulhos respectiva-
mente, e por agregarem uma
demanda potencial ao sistema
como um todo, deverá ser ava-
liada a implantação de esta-
ções dos trens regionais nesses
dois aeroportos.

O Corpo de Bombeiros de
Campinas recebeu ontem de
manhã quatro novas viatu-
ras, além de equipamentos.
A entrega foi no Parque Por-
tugal, no Taquaral. Os quatro
novos veículos serão direcio-
nados para a região central,
Jardim do Lago, Taquaral e
Vila Padre Anchieta, e coorde-
nadas pelo 7º Grupamento
do Corpo de Bombeiros.

São duas autobombas im-
portadas (caminhão para
combate a incêndios), dois
autotanques nacionais (cami-
nhão para combate a incên-
dios com capacidade supe-
rior a das autobombas) e
uma moto para vistoria técni-
ca. Os equipamentos para o
município, num total de 21,
são compostos por balão de
iluminação, desfibriladores,
detector de gases e receptor
GPS.

Além de Campinas, as re-
giões de Piracicaba e Jundiaí
também receberão novos veí-
culos: 21 e 9, respectivamen-
te. Os agrupamentos dos
Bombeiros distribuirão as via-
turas entre as cidades de Am-

paro, Hortolândia, Jundiaí,
Leme, Piracicaba, Campinas,
Rio Claro e Santa Bárbara
d’Oeste. O custo das novas
viaturas foi de R$ 7,6 mi-
lhões, e dos equipamentos,
R$ 584 mil. Hoje, são 30 viatu-

ras operacionais, entre auto-
tanques, autobombas e uni-
dades de resgate.

Campinas auxilia nove ci-
dades da região metropolita-
na que não possuem Corpo
de Bombeiros, por terem me-

nos de 85 mil habitantes. São
elas: Artur Nogueira, Cosmó-
polis, Engenheiro Coelho, Ho-
lambra, Monte Mor, Morun-
gaba, Nova Odessa, Pedreira
e Santa Antônio de Posse. (Sa-
rah Brito/AAN)

Vamos endurecer
Os tucanos querem endu-

recer ainda mais o discurso
contra Dilma e passar a
apoiar abertamente, com to-
da a força, o impeachment.
Alguns integrantes da legen-
da fazem isso há um tempo.
É o caso do líder do PSDB
na Câmara, Carlos Sampaio.

Provas
No entanto, existe caute-

la em relação a provas dire-
tas de envolvimento dela e
do núcleo da presidente no
suposto desvio de dinheiro
e pagamento de propina, o
que poderia sustentar um
impeachment. Carlão disse
ontem que eles esperam a
comprovação de informa-
ções repassadas nas dela-
ções dos envolvidos nos rela-
tórios do Tribunal de Con-
tas da União e nas decisões
do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE). O desfecho de al-
gumas situações, como as
pedaladas fiscais, é espera-
do para setembro.

Mas e aí?
Que os tucanos vão apro-

veitar o momento para na-
dar de braçada na crise do
PT, ninguém tem dúvidas.
O partido, no papel de oposi-
ção, está no seu direito. O
problema é fazer o jogo du-
ro sem olhar para os dile-

mas atuais dos brasileiros.
Não vale só falar em cassar
a presidente ou tentar des-
qualificar o PT com severos
discursos. Tem que ser opo-
sição de verdade e apresen-
tar uma saída. Fazer frente
no Congresso e ajudar a ti-
rar o brasileiro da crise. Opo-
sição por oposição não aju-
da em nada.

O rei chamado Cunha
O presidente da Câmara,

Eduardo Cunha (PMDB-RJ),
qualquer dia vai sentar na
cadeira da presidente Dilma
Rousseff e não sairá mais.
As articulações do peemede-
bista e a capacidade de vo-
tar várias vezes as mesmas
propostas até obter o resulta-
do que ele quer impressio-
nam.

Não quero!
Cunha agora acha que é

melhor o vice-presidente da
República, Michel Temer,
que até então era o cacique
master da legenda, não
atuar mais na articulação do
governo. Isso porque o presi-
dente da Câmara acredita
que os petistas andam sabo-
tando o PMDB, que as arti-
culações estão equivocadas
e, por isso, ele tem que dei-
xar o posto. A conferir.

COLABOROU GUSTAVO ABDEL/AAN.

Governador afirma que voltou a pedir aval para uso a ministério

Já garantiu

Como o prefeito de Campinas, Jonas Donizette (PSB),
está em Londres, o vice, Henrique Magalhães Teixeira
(PSDB), tem feito as vezes nos eventos oficiais e,
inclusive, com discursos. As falas não são demoradas
como as de Jonas, que conta os seus tradicionais
“causos” durante os eventos para entreter os presentes,
mas o tucano tem se saído bem. Na manhã de ontem ele
esteve no evento com o governador do Estado, Geraldo
Alckmin (PSDB), na entrega de viaturas para o Corpo de
Bombeiros.

Estação da CPTM em Jundiaí, em ligação com a Capital: trem intercidades prevê transporte até a RMC

Carros autobomba e autotanque entregues ontem pelo governo estadual em cerimônia no Parque Taquaral

R$20

A situação anda tão
complicada que o
ex-ministro da Casa Civil
José Dirceu já se adiantou e
pediu um habeas corpus
para não ser preso devido
às investigações de
corrupção na Petrobras.
Desta vez o pedido veio

mesmo da defesa dele, sob a
alegação de que o petista
estava na “iminência de
sofrer constrangimento
ilegal”. A suspeita é que o
ex-ministro tenha recebido
propinas para consultorias
em sua empresa, a JD
Assessoria.
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Estado entrega viaturas do Bombeiros

É o custo estimado do trem
que ligará as quatro regiões
metropolitanas paulistas

A situação do PT anda cada vez pior no Brasil. Os próprios
petistas já esperam um período tenso nas eleições
municipais e com a previsão de derrota em muitas
prefeituras. Diante das denúncias da Operação Lava Jato,
que ontem deflagrou mais uma fase, do desgaste dos
ajustes fiscais e da baixa popularidade da presidente
Dilma Rousseff, a recuperação parece difícil. Se o tempo
está nublado no PT, para os tucanos, o sol brilha. E eles
querem aproveitar o momento.
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Traçado integra a
faixa de domínio de
transporte de cargas

Corporação em Campinas recebe quatro novos carros, além de equipamentos

BILHÕES

Do líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio (PSDB), sobre ter uma postura
mais contundente em relação a um possível impeachment de Dilma

Xeque-Mate
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