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Sábado, 26 de Janeiro de 2019

SÃO JOSÉ GOVERNO AINDA LUTA PARA TIRAR DO PAPEL VITRINES COMO BRT, ARCO DA INOVAÇÃO, ARENA, COI E ZERAR A FILA DAS CRECHES

Rogério Marques/OVALE

Vermelho. BRT segue com zero avanço

E

ntre as áreas
elencadas por
O VA L E c o m
base nas promessas eleitorais de
Felicio Ramuth
(PSDB), a que está mais próxima de ser totalmente concluída é a Saúde.
Dos 15 compromissos firmados pelo tucano na campanha nesse setor, 12 já estão
com sinal verde, incluindo a
mais recente e uma das principais bandeiras do prefeito:
a entrega de medicamentos
de alto custo nos bairros.
Na área, o ponto negativo
fica por conta do Hospital da
Mulher, promessa que tem
funcionamento colocado em
xeque após o fim da parceria
entre a prefeitura e o hospital
Antoninho Rocha Marmo.
Outra área que apresentou
bastante êxito na pauta é a
Educação, com 6 propostas
já completadas, e potencializada pela conclusão de obras
de escolas, atividades extracurriculares para estudantes
e pela distribuição do material escolar para todos os alunos da rede.
No total são 39 promessas
cumpridas integralmente
pelo prefeito, sendo 4 estão
na Geração de Emprego, 5
em Esportes, 3 em Habitação,
3 em Segurança e 3 em Mobilidade Urbana.
Esse último, inclusive, é
o setor que mais concentra
propostas na estaca zero,
aquelas que ainda não saíram
do papel (leia mais nessa página). Um dos exemplos é o
BRT (Transporte Rápido de
Ônibus), projeto que se tornou uma novela e o próprio
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Amarelo. Obra da Arena foi retomada

Claudio Vieira /PMSJC

Verde. Medicamentos estão nas UBS

Claudio Vieira/PMSJC

Meta. Zerar fila de creches em pauta

FELICIO MOSTRA

AVANÇO NA SAÚDE

E NA EDUCAÇÃO
Com mais investimento, Saúde e Educação
puxam a fila das promessas já cumpridas
pelo prefeito de São José em dois anos

12

promessas
na área da Saúde já foram
cumpridas, a melhor marca
da gestão tucana nesse
atual mandato

tucano admite que ainda não
conseguiu avançar para sua
implantação.
Aqui há polêmica: Felicio
prometeu melhorar o trânsito
na região do Colinas e apresentou o projeto do Arco da
Inovação, ponte estaiada que
será erguida no local.
Entre outras propostas que
estão marcadas como ‘em
andamento’, estão, por exemplo, o plano de zerar a fila das
creches para crianças, a implantação do COI (Centro de
Operações Integradas) na área
da segurança e também a conclusão da Arena de Esportes,
abandonada desde 2013 e que
teve anúncio de obras retomadas nesta semana.
Ainda há carências de propostas concluídas também na
área de Habitação, como, por
exemplo, o processo de realocar famílias em áreas de risco.
Felicio usa a Favela do Banhado como exemplo para justificar seu êxito nessa promessa,
mas em novembro a Defensoria entrou na Justiça para evitar que a prefeitura continuasse a retirar famílias da área do
cartão-postal.
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MOBILIDADE

Bicicletas com ônibus e BRT: três das seis
promessas ‘no zero’ estão no transporte
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Promessômetro. Com lista mais enxuta, Felicio tem avanço

VERMELHO. Das propostas
feitas por Felicio, 6 ainda não
começaram a sair do papel.
Três delas estão na área de
transportes, incluindo uma de
suas principais: a implantação
do BRT (Transporte Rápido por
Ônibus) no município.

Integrar o sistema de bicicletas
com transporte público, criar o
SOS Dental e fazer a urbanização dos bairros também estão
entre as promessas na estaca
zero. Felicio também ainda não
iniciou o projeto Circuito do
Lazer, planejado para 2019.
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