
Recomendação é de que o tráfego 
urbano evite a região da Alemoa

A partir de sábado (30), haverá
implantação de desvio na Avenida
Augusto Barata (conhecida como retão
da Alemoa), sentido Santos-Via
Anchieta, para obras de melhoria da
infraestrutura viária na avenida
perimetral da Margem Direita do Porto
de Santos, junto ao acesso ao Viaduto
Paulo Bonavides.

Com a mudança provisória no
trânsito, a pista de entrada do Porto
(sentido São Paulo – Santos) terá mão
dupla de direção, com a outra pista
interditada para a execução das obras.
O desvio será feito em cerca de 350
metros da avenida.

O projeto prevê a readequação do
sistema viário aproveitando o traçado
existente, além da reestruturação do
sistema de microdrenagem da região.
As obras também contemplam a
implantação de novo sistema de
iluminação e sinalização viária.
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O objetivo é racionalizar e dar
maior fluidez de tráfego aos veículos
transportadores das cargas
movimentadas nas atividades de
exportação e importação. As obras
também contemplam a construção de
um canal em substituição à vala de
drenagem existente, com maior
capacidade de vazão e consequente
melhoria no escoamento das águas
pluviais da rede municipal.

A recomendação é de que o tráfego
urbano evite a região neste período,
dando preferência à opção de trajeto
pela Avenida Martins Fontes e Rodovia
Anchieta. Aos motoristas de carga, por
sua vez, recomenda-se atenção às
placas indicativas.

A Guarda Portuária reforçará o
monitoramento na região. Em caso de
ocorrências de trânsito, o usuário pode
entrar em contato pelo telefone 3202-
6570. Para dúvidas, o contato é o e-
mail transito@brssz.com.

Sugestões e dúvidas também podem
ser enviadas à A Ouvidoria da SPA, pelo
email ouvidor@brssz.com ou telefone
(13) 3202-6565 – ramal 2526.
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