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25 de abril a 1 de maio de 2020

TRÂNSITO PONTE FOI LIBERADA AO TRÁFEGO, ENQUANTO RECAPEAMENTO, JARDINAGEM E PAISAGISMO SERÃO CONCLUÍDOS ATÉ O FIM DE MAIO

Arco da Inovação é liberado com
242 dias de atraso e 25% mais caro
Obra da ponte estaiada, que deveria ter sido concluída em 26 de agosto de 2019 por R$ 48,517 milhões, foi
entregue 242 dias depois, por R$ 60,972 milhões; governo Felicio quer desafogar o trânsito na região do Colinas
liberação nessa sexta-feira,
após 662 dias (uma dilatação
de 57% no prazo).
A ponte estaiada, que custaria inicialmente R$ 48,517 milhões, ficou 25,67% mais cara,
atingindo R$ 60,972 milhões,
um acréscimo de R$ 12,455
milhões.
Pontos como recapeamento,
jardinagem e paisagismo serão
concluídos até o fim de maio
(para isso, o contrato, que
terminaria dia 22 de abril, foi
prorrogado por mais 39 dias,

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
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Com 242 dias de atraso e
25,67% mais caro, o Arco da
Inovação foi liberado ao tráfego na sexta-feira (24).
A ponte estaiada ligará a
Avenida Jorge Zarur às avenidas São João e Cassiano Ricardo, na zona oeste de São
José dos Campos.
Com os dois viadutos construídos em formato de ‘X’, o
objetivo do governo Felicio
Ramuth (PSDB) é “desafogar
o trânsito no principal ponto
de congestionamento da cidade e beneficiar motoristas
e passageiros do transporte
coletivo”. A expectativa do
Poder Executivo é que mais
de 50% do tráfego que antes
passava pela rotatória do Colinas seja transferido para o
Arco da Inovação, que não
tem semáforos.
“O complexo viário na região do Arco da Inovação
terá uma ciclovia de 3,6 quilômetros de extensão, que
ligará a Avenida Linneu de
Moura à passarela da Via
Dutra. O projeto contempla
duas passarelas, uma sobre o
Córrego Senhorinha e outra
sobre o Anel Viário”, disse o
governo municipal.

60,9de reais foi o
AMilhões
preço final do Arco da
Inovação, ponte estaiada
erguida na zona oeste de
São José dos Campos.

até 31 de maio).
“Nesse momento nós temos,
acho, mais de 100 pessoas trabalhando em todas as frentes
lá na obra, para deixar ela
pronta para a utilização das
duas pontes [na sexta-feira]”,
disse o prefeito Felicio em entrevista concedida à SPRio+.
“A parte debaixo ainda será
concluída, o recapeamento,
a jardinagem, o paisagismo,
tudo isso ficará pronto até o
próximo mês”, completou o
prefeito tucano.

.

50cento do tráfego que
APor
passava pela rotatória
será transferido pelo Arco,
segundo estimativa da
prefeitura de São José.

VALOR E PRAZO.

Iniciada oficialmente em 2
de julho de 2018, a obra deveria ter sido concluída pela
construtora Queiroz Galvão
420 dias depois, em 26 de
agosto de 2019. O prazo foi
adiado quatro vezes, até a
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Arco. Ponte estaiada foi liberada ao tráfego nesta sexta em S.José

Trânsito. Arco foi construído com dois viadutos em formato de ‘X’

ESPORTISTAS TRÊS GRUPOS TERÃO ANTECIPAÇÃO DE 50%; ATLETA CIDADÃO INTEGRAL

MEDIDA CATEGORIA RECEBERÁ R$ 3 MIL EM SÃO JOSÉ

Atletas terão pagamento
antecipado de valores

Motoristas
de vans terão
antecipação

ESPORTE. Foi aprovado pela
Câmara de São José dos
Campos o projeto do prefeito
Felicio Ramuth (PSDB) que
autoriza a antecipação do
pagamento de atletas e treinadores das equipes.
Pelo texto, três grupos - jogadores das equipes de alto
rendimento, que recebem repasses do Fadenp (Fundo de
Apoio ao Desporto Não Pro-

fissional), integrantes da comissão técnica dessas equipes
e também da comissão técnica
do programa Atleta Cidadão receberão até o quinto dia útil
de maio uma antecipação de
50% da próxima bolsa. Esses
valores seriam descontados
posteriormente, quando os
projetos forem retomados. Já
os atletas do programa Atleta
Cidadão receberão 100%.
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Votação. Plenário da Câmara
de São José durante sessão

VOTOS. A Câmara de São
José dos Campos aprovou
por unanimidade o projeto
que autoriza a concessão,
em caráter emergencial e excepcional, da antecipação do
pagamento pela prestação do
serviço de transporte escolar.
A medida foi proposta pelo
prefeito Felicio Ramuth
(PSDB) após protesto dos

transportadores escolares
contratados pela Secretaria de
Educação, que recebem por
quilômetro rodado ou viagem
realizada e estão parados desde a suspensão das aulas devido à pandemia de Covid-19.
A antecipação, no valor de R$
3 mil por contrato, será paga
15 dias após a publicação da
lei, com os descontos legais
pertinentes.
Segundo o projeto, o valor
antecipado será descontado
do contrato de prestação de
serviço, podendo ser parcelado até o mês de dezembro.

.

