31 de Março a 1 de Abril de 2018

3

FISCALIZAÇÃO

pode acompanhar
B Cidadão
o andamento das obras em
tempo real no site www.
avancar.gov.br ou por meio
do aplicativo Avançar.

5

NOVO PRAZO
Para incluir as obras
inacabadas, o governo
remanejou o prazo até
dezembro de 2018.

6

PREFEITURAS
Governo diz que a
execução da maioria das
obras é por conta das
prefeituras.

7

ACOMPANHAMENTO
Andamento das obras pode
ser acompanhado pelo site
do ‘Programa Avançar’, na
internet.

8

ATRASO
UPA em Aparecida custará
R$ 3,1 milhões e deveria
ter sido entregue em 23 de
março deste ano.

9

PACOTÃO
No total, as 39 obras
na região exigem
investimentos de R$ 427
milhões em 13 cidades.

VALE DO PARAÍBA

PAC acumula R$ 1,4 bilhão em 88 obras
no Vale e 39 delas estão em andamento

PLANALTO.
Temer durante
coletiva no Palácio
do Planalto (fotos em
detalhe). Ele vai tentar
a reeleição em
outubro.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

PROJETOS. No âmbito do PAC
(Programa de Aceleração do
Crescimento), ligado ao Ministério do Planejamento, o Vale
do Paraíba contabiliza R$ 1,4
bilhão em 88 obras, das quais
38 (43,18%) foram concluídas
até o final do ano passado.
Outras 39 (44,31%) estão em
execução, seis na fase de licitação, quatro em preparação
para o processo licitatório e
uma está na execução do projeto. Ao menos seis dessas obras
estavam paralisadas e foram
retomadas a partir do final
de 2016. Três delas ainda não
estão concluídas: prevenção

em áreas de risco em São José
(R$ 7,5 milhões) e urbanização
de assentamentos em Campos
do Jordão (R$ 5,1 milhões) e São
Sebastião (R$ 2,2 milhões). Entre
as obras na região, há construção e ampliação de unidades de
saúde, saneamento, creches e
pré-escolas, quadras e requalificação urbana.
Uma das mais caras é o BRT
(Transporte Rápido por Ônibus) de São José, com R$ 842,1
milhões. O projeto surgiu no governo Carlinhos Almeida e pode
ser abandonado caso o governo
federal não aceita mudanças
propostas pela atual prefeitura.

.

