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31 de Março a 1 de Abril de 2018

SEM EMPREGO

previa gerar
B Governo
empregos no Vale com as
obras, mas a construção
civil registra 1.495 vagas
perdidas desde novembro.

OBRAS PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL AVANÇOU POUCO NO VALE DESDE QUE FOI LANÇADO, EM NOVEMBRO DE 2017 PELO PRESIDENTE TEMER

Sobre as obras
nas cidades do
Vale do Paraíba

1

MAIS CARO
Jacareí receberá o maior
volume de investimentos,
com R$ 184 milhões para
duas obras.

2

SÃO JOSÉ
Investimento de R$ 45,1
milhões para quatro obras,
todas concluídas, de acordo
com o governo.

3

4

TAUBATÉ
Projeção de R$ 26,8
milhões em três obras,
com uma delas já entregue
(moradias).

PINDAMONHANGABA
Cidade soma R$ 114,7
milhões em 10 obras, sendo
seis delas de moradias do
Minha Casa, Minha Vida.

‘Pacotão’ de Temer para a RMVale
tem um terço das obras em atraso
Em novembro do ano passado, o governo Temer lançou programa para retomar obras paralisadas no país, com
39 no Vale do Paraíba; destas, 12 estão atrasadas ou não serão entregues no novo prazo, que vence em dezembro
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De um total de 39 obras retomadas pelo governo do presidente Michel Temer (MDB)
na RMVale, apenas 12 foram
concluídas, segundo registro
oficial do ‘Programa Avançar’,
lançado em novembro do ano
passado para concluir obras
inacabadas no país.
De 27 obras em andamento,
12 estão em atraso ou não serão entregues dentro do prazo
(uma ainda sequer começou).
Já outras 15 estão dentro do
cronograma, mas com risco
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SAIBA MAIS
TIPO DE OBRA

creches,
B Saneamento,
unidades de saúde,
quadras, loteamentos do
Minha Casa, Minha Vida e
urbanismo.

PRAZOS

começaram a partir
B Obras
de janeiro de 2013 e foram
paralisadas antes do prazo
final, inicialmente até
dezembro de 2017.

de não ficarem prontas no tempo estipulado pelo governo.
No total, as 39 obras na região exigem investimentos de
R$ 427 milhões. Elas estão espalhadas por 13 cidades.
ATRASO.

Aparecida tem uma das obras
mais atrasadas do pacote.
Trata-se da construção de
uma UPA (Unidade de Pronto
Atendimento), por investimento de R$ 3,1 milhões, com prazo de entrega já vencido, em
23 de março deste ano. Nesta
sexta-feira, a obra estava com
58% do seu andamento.
Também estão em atraso a
construção de moradias, quadra de escola e creche em
Cruzeiro, de um Centro Especializado em Reabilitação em
Lorena, de casas em Pindamonhangaba, projetos de urbanismo em São Luís do Paraitinga,
serviço de radioterapia em

Taubaté (que ainda nem começou), creche e quadra em Tremembé e quadra poliesportiva
em Ubatuba.

gerar empregos. Estas obras
terão como critério a transparência”, disse Temer, candidato a reeleição, quando o programa foi lançado.

PRAZOS.

O cronograma original das PERFIL.
obras, que começaram a partir
O programa federal prevê a
de janeiro de 2013,
conclusão de obras
previa a entrega até
de saneamento, creo final do ano pasches, unidades de
saúde, quadras, losado. Porém, problemas como abando- MILHÕES
teamentos residenno de empreiteira, de reais é
ciais do Minha Casa,
atraso na licitação o valor do
Minha Vida e requalie outros acabaram pacotão
ficação de vias.
provocando a para- de obras
Na região, Jacareí relisação dos serviços. retomadas no
ceberá o maior voluPara incluir essas Vale por Temer
me de investimentos,
obras inacabadas no
com R$ 184 milhões
programa federal,
para duas obras, uma
o governo dilatou o prazo de delas de saneamento.
execução para até dezembro
São José recebeu R$ 45,1 mide 2018.
lhões para quatro obras (todas
“Prosseguir nas obras que concluídas) e Taubaté, R$ 26,8
estão paralisadas tem em vis- milhões em três obras (uma
ta o que o governo quer, que é delas já pronta).
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