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Em anúncio de inclusão de novas obras no PAC do Governo Federal, o Governo de Santa
Catarina foi contemplado com R$ 297,5 milhões, todo o montante para investir em melhorias na
infraestrutura do abastecimento de água. Como um todo, somando os recursos que serão
investidos nos municípios em obras, o Estado receberá cerca de R$ 800 milhões do pacote de
R$ 33 bilhões anunciado pela presidente Dilma Rousseff nesta quarta-feira (6 de Março), em
Brasília.
"São recursos que serão muito importantes para garantirmos que não ocorram mais falta de
água nos municípios catarinenses, em particular no litoral catarinense durante a temporada de
verão", disse o governador. Ao todo, 18 municípios catarinenses tiveram projetos incluídos no
PAC e vão receber recursos federais para executá-los. Santa Catarina teve aprovadas
iniciativas em todas as três áreas previstas para esse anúncio: mobilidade urbana,
pavimentação e saneamento básico.
"Para chegarmos ao nível de país desenvolvido, precisamos aumentar nosso volume de
investimento", afirmou a presidente em seu pronunciamento durante o lançamento. Estavam
presentes governadores e prefeitos de diversos estados do país.
Florianópolis e Joinville foram as cidades que receberam o maior aporte de recursos com a
inclusão de projetos em mobilidade urbana. A Capital terá R$ 162,4 milhões para investir em
saneamento básico.
Ganha destaque um projeto voltado à mobilidade urbana. Foi incluído no PAC a implantação de
um anel viário para criar corredor de transporte público coletivo e a instalação de um teleférico.
O teleférico vai ligar três pontos: Ticen, Morro da Cruz e a Universidade Federal de Santa
Catarina. Já o novo corredor do transporte público será no trecho Beira-Mar, Via Expressa Sul
e Antônio Edu Vieira, similar ao trecho feito hoje pela linha de ônibus Volta ao Morro.
"Faremos questão de integrar a solução que o Estado está buscando para um novo acesso à
Ilha, também por meio do transporte público, com essas melhorias", afirmou o governadorsobre
o Procedimento de Manifestação de Interesseque o Governo está conduzindo para viabilizar
uma Parceria Público Privada que ajude a diminuir o volume de veículos que trafega nas
pontes.
Na região Oeste, apenas Xaxim foi contemplada com projeto de pavimentação e qualificação
em ruas urbanas para melhor acessibilidade e segurança.
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