Governo Federal entrega ‘Rodovia do Contorno’ em Volta
Redonda
Obra está entre os 218 projetos do “Agora, é Avançar” no Rio de Janeiro
Após 22 anos em construção, a rodovia Prefeito Nelson dos Santos Gonçalves,
conhecida como ‘Rodovia do Contorno’, será entregue à população de Volta
Redonda, no Sul Fluminense. A pista de 12,5 quilômetros liga a BR-393 (Via
Lúcio Meira) a BR-116 (Via Dutra) e custou R$ 104 milhões. Deste total, R$
40,9 milhões são do Governo Federal (R$ 22 milhões já foram pagos), que por
meio do programa “Agora, é Avançar” retomou mais de 7 mil obras inacabadas
por todo o Brasil.
“Agora os compromissos assumidos pelo Governo Federal têm começo,
meio e fim. Porque nada mais retrata a leviandade, o desperdício e a
irresponsabilidade fiscal do que obras que se iniciam sem condições de
cumprir as decisões tomadas no início da obra, e que são paralisadas
causando um prejuízo enorme”, explica o ministro da Secretaria-Geral da
Presidência da República, Moreira Franco, que conduz o Programa.
O Governo do RJ foi parceiro na execução da obra. Na última etapa a pista foi
pavimentada e recebeu sinalização, com implantação de defensas metálicas.
Foi realizada ainda a finalização dos trevos de acesso à BR-393. A rodovia
ganhou, ainda, uma terceira faixa de rolamento, numa extensão de um
quilômetro. A estrada também conta com um projeto de reflorestamento e
recuperação de áreas degradadas. Além disso, caixas de retenção instaladas
ao longo da rodovia vão permitir o escoamento rápido de substâncias
poluentes, em caso de acidentes. A ligação vai tirar cerca de nove mil veículos
pesados como caminhões e carretas do centro de Volta Redonda, criando um
novo corredor de desenvolvimento para a região.
Outros 5 projetos do “Agora, é Avançar” estão em andamento em Volta
Redonda. Na lista estão unidades básicas de saúde, creche e centro de
esportes. O investimento total do atual governo no Município, até o fim de
2018, chega a R$ 43 milhões.
AVANÇAR – O “Agora, é Avançar” foi lançado no início de novembro, tendo
como meta concluir mais de 7 mil obras em todo o Brasil. Ao todo serão
investidos cerca de R$ 130 bilhões. No RJ são 218 projetos (156 Avançar OGU
+ 60 Avançar Cidades + 2 Avançar Energia), com previsão de investimento de
R$ 10,54 bilhões até o fim do ano que vem. Entre as obras estão a duplicação
da BR-493/RJ (Manilha - St.ª Guilhermina), a drenagem urbana, canalização e
dragagem na Bacia do Rio Bengalas em Nova Friburgo e ampliação de parte
da BR-101/RJ.
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*Valores se referem ao total repassado (ou a ser pago até o fim de 2018) pelo atual governo.

