
Duplicação da BR-470

Em Santa Catarina

A rodovia tem 238,5 quilômetros em SC. 
A duplicação tem 170 quilômetros de 
pista concluídos e liberados para tráfego. 
Entre as chamadas obras-de-arte (pontes, 
túneis, viadutos, passagens de pedestres), 
25 das 109 previstas estão em execução.

Concluir a duplicação da BR-101 Sul

Objetivo

Chance

Desenvolvimento da região Sul do Estado 
e diminuição das tragédias de trânsito.

Ferrovia do Frango 

Facilitar o escoamento da produção  
do Oeste catarinense.

Teve seu edital de elaboração de projeto 
lançado neste mês. A construção fará a 
ligação entre Itajaí e Chapecó e, segundo 
previsão do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT), deve 
começar em 2012.

Facilitar o escoamento da  
produção catarinense. 

Incluída no PAC em 2007, a obra 
ainda não passou das etapas iniciais. 
Atualmente, estão sendo elaborados o 
projeto e o estudo de impacto ambiental, 
e a previsão é de que as análises técnicas 
sejam finalizadas até dezembro deste ano.

No Brasil

Objetivo Chance

Outras promessas
Economia
n Criar o Ministério da  
Pequena e Média Empresa.
n Fazer a reforma tributária.

n Reduzir a dívida pública a 30% 
do produto interno bruto (PIB), 
permitindo a diminuição  
da taxa de juros.

Educação
n Levar a banda larga a 
todas as escolas  
públicas do País.

n Aplicar 7% do orçamento  
em educação.
n Ampliar o ProUni, programa  
de bolsas de ensino para 
estudantes universitários.
n Abrir novas universidades 
federais.
n Fazer 10 mil quadras esportivas 
cobertas em escolas públicas.

Infraestrutura
n Concluir as grandes obras 
em andamento do PAC 1 e 
cumprir as metas do PAC 2.

n Concluir o PAC Cidade 
Melhor, que aplicará R$ 57 bilhões 
em saneamento, prevenção 
de enchentes, pavimentação e 
melhoria do transporte coletivo 
das grandes cidades.
n Concluir as ferrovias 
Transnordestina e Norte-Sul.
n Conclusão do complexo 
petroquímico do Rio de Janeiro.
n Concluir a Refinaria Abreu e 
Lima, em Pernambuco. 
n Modernização do Porto  
de Santos. 

Expandir a 
indústria naval

Revitalização do setor, com foco na 
exploração do petróleo do pré-sal.

Calcula-se que os estaleiros tenham pedidos de 
300 embarcações até 2014, a maioria da Petrobras. 

Reduzir impostos Desonerar o peso do tributos e 
tornar a cobrança mais equilibrada.

Raros governantes cortaram impostos até hoje e 
nenhum teve respaldo político para fazer a reforma.

Implantar 2.883 
postos de polícia 
comunitária (PCC)

Aumentar a segurança em áreas 
periféricas das grandes cidades.

Os PPCs são um dos carros-chefe do programa  
de segurança do governo, mas o custo é alto.

Construir 2 
milhões de casas

Dar acesso a moradia a famílias 
com renda de até três salários 
mínimos.

A meta inicial de construir 1 milhão de casas foi 
parcialmente atendida, mas o ritmo pode ser 
acelerado.

Construir 500 
unidades de  
pronto-atendimento

Aumentar a oferta de serviços  
de saúde.

O programa já está em implantação, mas o ritmo  
é muito lento para que o objetivo seja atingido  
até o fim do governo.

Distribuir remédios 
para hipertensão  
e diabetes

Oferecer medicamentos de uso 
contínuo a pessoas carentes.

O governo já cobre 90% do custo desses 
remédios.

Ampliar programas 
de atendimento  
à saúde

Melhorar o acesso da população 
aos serviços de saúde.

Esses programas já existem e só teriam de ser 
ampliados. A questão é saber até onde os custos 
caberão no orçamento do governo.

Levar o turno integral 
a 32 mil escolas

Manter o aluno o dia inteiro na 
escola, oferecendo atividades 
extracurriculares para jovens  
de famílias de baixa renda.

A meta parece ambiciosa demais. 
Hoje, apenas 10 mil escolas no  
País adotam turno integral.

500 escolas técnicas 
em cidades-polo e 
com mais de 50 mil

Aumentar a oferta de  
vagas em escolas 
profissionalizantes.

Em oito anos do governo Lula, foram  
abertas apenas 214. O ritmo teria de  
ser multiplicado por três.

Construir 6 mil 
creches e pré-escolas

Oferecer acesso à educação  
desde a primeira infância.

O custo é alto (cada unidade sairá entre R$ 620 mil e 
R$ 1,4 milhão) e o prazo é curto. Será preciso construir 
quatro novas unidades a cada dia de governo.
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