
» PREFEITURA CONCLUI RECAPEAMENTO DA AVENIDA HENRIQUE GREGORI

  

  

  

A Prefeitura conclui nesta quinta-feira (4) as obras de recapeamento da avenida Henrique
Gregori, que ganhou novo pavimento em toda sua extensão. O recapeamento, executado com
recursos da Prefeitura, foi determinado pelo prefeito Newton Lima dentro do programa de
recuperação das principais vias arteriais de São Carlos, a exemplo da avenida Comendador
Alfredo Maffei, Totó Leite, Vicente Laurito, entre outras, que já foram recapeadas. 

  

  

  

“O próximo passo é implantar a sinalização de solo”, explicou o diretor do Departamento de
Infra-estrutura da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Vias Públicas, Luiz Franchin.
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Em paralelo ao recapeamento da Henrique Gregori, operários trabalham nas obras do Parque
Linear das Torres, que está em construção ao longo de 1.300 metros lineares da avenida
Henrique Gregori, entre a avenida Grécia até a rua José Pereira Lopes. Na fase atual, estão
sendo implantadas as Travessias Seguras, que dão prioridade aos pedestres nos cruzamentos
da avenida, e também a
instalação do piso da ciclovia e do passeio de pedestres. A construção do Parque Linear das
Torres faz parte do acordo para a permuta de áreas de terras entre a Eletrolux e a Prefeitura,
aprovado pela Câmara Municipal em sessão no dia 29 de julho. 

  

  

  

As obras do Parque Linear começaram logo após a desmontagem e retirada das torres da
avenida Henrique Gregori. Ao todo foram retiradas 129 torres desativadas existentes tanto na
área rural quanto na área urbana do município. Todas foram desmontadas e levadas até o
pátio da Rede ferroviária Federal em Campinas. 

  

  

  

Apenas uma torre permaneceu em pé: A torre no cruzamento da Henrique Gregori com a
avenida Grécia, que abriga a tradicional árvore de natal da Vila Prado que será acesa na
próxima terça-feira, dia 9. 
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