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Sábado, 28 de Dezembro de 2019

Charles de Moura / PMSJC

Ampliação. Prolongamento da Via Oeste

Cláudio Vieira / PMSJC

Ligação. Parte da Cambuí está liberada para trânsito

Retomada. Obra da Arena de Esportes, no Jardim das Indústri

DESENVOLVIMENTO PREFEITURA DE SÃO JOSÉ LIBEROU EM 27 DE DEZEMBRO TRECHO DE 1,3 QUILÔMETRO DA VIA CAMBUÍ

Investimento em obras
chega a R$ 600 milhões
Equilíbrio das contas públicas tem
permitido o maior volume de obras
de infraestrutura já realizado em São
José dos Campos, gerando empregos e
preparando a cidade para o futuro
O controle dos gastos públi- inclusive, foi entregue à popucos e a boa arrecadação de lação no último dia 27 de deimpostos municipais permi- zembro, beneficiando moradotiram que São José dos Cam- res das regiões leste e sudeste
pos chegasse ao fim de 2019 da cidade.
Maior obra viária da história
em boa situação financeira.
O equilíbrio das contas pú- da cidade, a Via Cambuípossui
8,6 quilômetros de
blicas tem permitiextensão, tornando
do o maior volume
os trajetos mais ráde obras de infraestrutura já realizado Milhões
pidos e seguros. A
na cidade, gerando Estão sendo
obra tem investimenainda mais empre- investidos na
to total de cerca de
R$ 105,6 milhões.
gos e preparando obra da Arena
Em julho deste ano,
o município para de Esportes,
a
Prefeitura já eno futuro.
no Jardim das
Mais de R$ 600 mi- Indústrias
tregou ao trânsito a
ligação da rua Saigilhões já foram empregados em obras
ro Nakamura com a
como Via Cambuí, Arena de avenida Juscelino Kubitschek,
Esportes, Arco da Inovação, na Vila Industrial.
nova Rotatória do Gás, dupliA obra está com toda a extencação da ponte Maria Pere- são asfaltada, restando agora
grina, prolongamento da Via os acabamentos finais como
Oeste, interligação Salinas pintura da ciclovia, implanta-Evangélicos, além de novas ção das lâmpadas de LED em
escolas e creches.
toda via, projeto paisagístico
Um trecho da Via Cambuí, de passeio e grama.
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Cambuí. Trecho da Via Cambuí foi liberado para trânsito em 27 de dezembro: maior obra viária

