
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo, 15 de julho de 2019 – Segunda-feira – Edição 48 

GOVERNO DO ESTADO ENTREGA CORREDOR LESTE-OESTE 

EM MOGI DAS CRUZES  

LINHA 10-TURQUESA DA CPTM  Via facilitará acesso à cidade de Suzano; também foi anunciada a autorização 

para a licitação da estrada Vicinal Da Duchen 

Foi inaugurada neste final de semana pelo Governo do Estado de São Paulo a etapa 

final do conjunto de obras do Corredor Leste-Oeste, nova ligação entre o município de 

Mogi das Cruzes e a cidade de Suzano. Com investimento de R$30 milhões, a nova ave-

nida tem duas pistas e conta com duas pontes, três rotatórias, canteiro central, ciclovia 

e calçadas. Em sua totalidade, o novo Corredor Leste-Oeste possui 10,5 km de exten-

são. No mesmo dia foi autorizada a licitação da estrada Vicinal Da Duchen no município 

de Suzano. LEIA + http://bit.ly/2XSMbWa 

 

 

 

 

 

UNESP CRIA PRIMEIRO 

IML VETERINÁRIO DO 

BRASIL 

O espaço, implantado no Campus de 

Botucatu, é pioneiro no Brasil e foi cri-

ado para atender a crescente de-

manda sobre investigação de crimes 

ambientais, sindicâncias, responsabi-

lidades de contratos comutativos 

para prestação de serviço, que envol-

vam animais vivos e seus produtos. 

Vale destacar que o corpo de delito é 

a lesão deixada por ação de um su-

posto crime e a perícia representa o 

conjunto de elementos indicativos da 

existência de um crime. Nesse caso, 

se a vítima for animal doméstico, do-

mesticado, silvestre nativo ou exótico 

(Lei Ambiental 9.605/1988), vivo ou 

morto, deve ser registrado e elabo-

rado laudo ou relatório de perícia ofi-

cial ou destinado a essa finalidade, 

para demonstrar ou não a existência 

do suposto crime e a culpabilidade. 

 LEIA + http://bit.ly/2SiB3kk 

 

ESTADO REVITALIZA ACESSO A RIBEIRÃO PIRES E INICIA OBRAS NA ÍNDIO TIBIRIÇÁ 

As obras no acesso rodoviário ao município de 

Ribeirão Pires tiveram investimento de R$ 1,2 

milhão. Foram pavimentados 5,3 mil m² em la-

jota de concreto e construídos 523 m² de piso 

em ladrilho hidráulico, além de recapeamento 

de alguns trechos, reconstrução de calçadas e 

instalação de equipamentos de ginástica. 

Já os serviços de recuperação da pista e revitali-

zação da sinalização pela Rodovia Índio Tibiriçá 

(SP-031) serão realizados do Km 33,1 ao Km 

70,30, beneficiando os municípios de São Ber-

nardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires e 

Suzano. O prazo previsto de execução dos tra-

balhos é de 12 meses, a contar da assinatura de 

contrato, que aconteceu em junho de 2020. 

LEIA+ http://bit.ly/2LUwhby 
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