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Sábado, 18 de Janeiro de 2020

SÃO JOSÉ MELHORES RESULTADOS DE FELICIO FORAM OBTIDOS NAS ÁREAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, MAS CRECHES AINDA SÃO GRANDE DESAFIO
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Vermelho. As bikes não foram integradas

D

as sete áreas
em que estão
divididas as
promessas de
campanha de
Felicio Ramuth (PSDB), duas ainda representam grandes desafios
para o prefeito joseense.
O principal gargalo é em
Mobilidade Urbana. Dos 11
compromissos, apenas três
foram cumpridos integralmente até agora. Um dos
exemplos foi a alteração nas
faixas exclusivas de ônibus,
que passaram a valer apenas
nos horários de pico.
Outras cinco promessas
nessa área estão em andamento, com destaque para
“melhorar o fluxo na rotatória do Colinas”. A aposta da
gestão tucana é a obra do
Arco da Inovação, que deveria ter ficado pronta em
setembro de 2019. Após dois
atrasos, o novo prazo é março de 2020.
Outros três compromissos
estão na estaca zero. Um deles, já descartado, era a implantação de um BRT (Transporte Rápido por Ônibus)
integrado com o VLT (Veículo
Leve sobre Trilhos). Nem um
nem outro saíram do papel: a
aposta agora é no VLP (Veículo Leve sobre Pneus). As
outras duas promessas são
ligadas a bicicletas: estações
integradas com o transporte
público e a possibilidade de
levar as bikes nos ônibus.
Na Habitação, das sete promessas, três foram cumpridas integralmente - como,
por exemplo, a criação do
programa Casa Joseense. Outros três compromissos estão
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Amarelo. Ainda faltam vagas nas creches
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Verde. ‘Startup São José’ foi inaugurada
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Meta. O COI deve ser ampliado em 2020

MOBILIDADE E

HABITAÇÃO AINDA

FREIAM FELICIO
Nessas duas áreas, o tucano ainda não
conseguiu cumprir sequer a metade dos
compromissos feitos na campanha de 2016
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PROMESSAS
foram feitas na área de
Mobilidade Urbana. Apenas
três foram cumpridas
integralmente até agora

em andamento. Um deles, de
realocar famílias que moram
em áreas de risco, tem como
principal entrave a comunidade do Banhado (a remoção é
discutida judicialmente). Já a
promessa de fazer a urbanização dos bairros utilizando mão
de obra local está em estágio
embrionário.
Nas outras áreas, o melhor
resultado é na Saúde - das 15
promessas, 13 foram integralmente cumpridas. Na Educação, de 11 compromissos, oito
foram cumpridos. No entanto,
as promessas que ainda não
atingiram esse status revelam
uma fragilidade da gestão tucana: as três são relacionadas a creches (uma delas, por
exemplo, era zerar a fila de
espera). Em Emprego, de seis
compromissos, cinco foram
cumpridos integralmente. Em
Esportes, de nove promessas,
seis foram concretizadas e outras três estão em andamento.
Na área de Segurança, dos oito
compromissos, quatro foram
integralmente cumpridos nos
três primeiros anos de mandato de Felicio e outros quatro
estão em andamento.
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CRONOGRAMA

Novo COI, Arena de Esportes e iluminação
com LED devem ser concluídos em 2020
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Joseense. Felicio concluirá em 2020 o seu primeiro mandato

42

21

PRAZO. Das promessas que
ainda não foram concretizadas por Felicio, algumas estão
previstas para sair do papel
em 2020. O novo COI (Centro
de Operações Integradas) deve
entrar em operação no primeiro semestre. Com o projeto Ilu-
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minar, a meta é substituir 56 mil
luminárias por LED até o fim de
2020. Já a conclusão da Arena
Esportiva, cuja obra foi retomada em junho de 2019, tem prazo
de 18 meses. Ou seja, se não
houver atraso, será entregue em
dezembro desse ano.
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