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17 megaobras do Governo Dilma que
provavelmente nunca ouviu falar
Quais dessas obras você já conhecia?

você

Fonte: http://www.plantaobrasil.com.br

1- Ponte Rio Negro, Amazonas
Ponte Rio Negro, no estado do Amazonas. Com 3,6 km de extensão, é a
segunda maior ponte fluvial do mundo e a maior estaiada do Brasil.
Conecta Manaus ao município de Iranduba e demorou três anos e 10
meses para ficar pronta. O concreto e o aço utilizados na obra seriam
suficientes para construir três estádios do Maracanã.
2- Ferrovia Norte-Sul em Cinco Estados
O trecho de 682 km da Ferrovia Norte-Sul, situado entre as cidades de
Ouro Verde (GO) e Estrela do Oeste (SP), está com 70% das obras
concluídas. Em outro trajeto da obra, já finalizado entre Tocantins e Goiás,
são 855 km de ferrovia já em operação.
3- Ferrovia Transnordestina, Ceará, Pernambuco e Piauí
Integrada à Ferrovia Norte-Sul, liga o Porto de Pecém, no Ceará, ao Porto
de Suape, em Pernambuco, além do cerrado do Piauí, no município de
Eliseu Martins, num total de 1.728 km.
4- Ponte sobre o Rio Madeira
Obras na ponte sobre o rio Madeira, na divisa do Amazonas e Rondônia,
na rodovia BR 319.
5- Usina Eólica Arizona, Rio Grande do Norte
Estado atinge 1.163,39 MW de potência instalada por meio de 42 parques
eólicos em funcionamento e lidera o ranking eólico no Brasil.
6- BRT TransCarioca, Rio de Janeiro
A TransCarioca tem 39 km de extensão e 45 estações entre o Terminal
Alvorada e o Aeroporto do Galeão. Atende 450 mil pessoas por dia.
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7- Metrô de Salvador, Bahia
Dilma inaugurou, em junho, o primeiro trecho da primeira linha do metrô
de Salvador. Com 7,4 km de extensão e 5 estações. O projeto prevê 41 km
e 22 estações terminadas até 2017.
8- Ampliação e Reforma de 13 Aeroportos
Em Salvador, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Natal, Belo Horizonte,
Porto Alegre, Manaus, Fortaleza, Maceió, Cuiabá e Curitiba os aeroportos
foram reformados e ampliados. A capacidade dos aeroportos triplicou e
todas as pistas foram reformadas, estacionamentos ampliados e terminais
ampliados e modernizados.
9- Mega Porto da Bahia, o Terceiro Maior do Brasil
Começam as obras do terceiro maior porto do Brasil, em Ilhéus, Bahia. O
investimento será e R$ 2,2 bilhões neste que será um dos portos mais
modernos do mundo.
10- Ponte Anita Garibaldi, Santa Catarina
A ponte Anita Garibaldi em Laguna (SC) será a primeira ponte estaiada em
curva do mundo e a terceira maior ponte do Brasil, com 2.830 metros de
extensão. A obra faz parte do PAC-2 e impressiona pela sua magnitude.
11- Um milhão de Cisternas
Em todo o semiárido, foram entregues 545,7 mil cisternas e 54,7 mil
tecnologias de apoio à produção agrícola. O governo tem a meta de
distribuir, até o final de 2014, 750 mil unidades para consumo familiar e
76 mil de apoio à produção. Com as 350 mil entregues por Lula, são mais
de um milhão de cisternas ajudando a combater a seca.
12- Superporto do Açu, Rio de Janeiro
O Superporto do Açu está localizado no município de São João da Barra,
norte do Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente no distrito de
Açu. Sua localização é estratégica para a indústria do petróleo, por ser
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próximo às bacias de Campos e do Espírito Santo, podendo ser utilizado de
base também a operação da Bacia de Santos.

13- Perímetro Irrigado de Nilo Coelho, Pernambuco
O perímetro irrigado de Nilo Coelho, localizado na cidade de Petrolina, no
semiárido pernambucano, é o maior do Brasil em produção. Em 2013, o
valor bruto de produção foi superior a R$ 700 milhões, com destaque para
a fruticultura. Com área irrigável de 18.563 hectares, Nilo Coelho beneficia
cerca de 2.200 famílias. O perímetro também prevê a geração de 20 mil
empregos diretos e 30 mil indiretos.

14- 2,75 Milhões de Moradias entregues pelo Minha Casa Minha Vida
Lula entregou 1 milhão de moradias na primeira etapa do programa
Minha Casa Minha Vida. Na segunda etapa, Dilma já entregou 2,75
milhões de casas e o projeto da terceira etapa prevê mais 3 milhões a
partir de 2015. Na foto o Residencial Viver Melhor, em Manaus.

15- 23 Universidades e 152 Campi Criados
A Universidade Federal do ABC, criada por Lula e ampliada por Dilma,
considerada a melhor do Brasil.

16- Usina Hidrelétrica de Belo Monte, Pará
Terceira maior hidrelétrica do mundo, a Usina de Belo Monte terá
capacidade energética para atender a 60 milhões de pessoas.
17- Usina Hidrelétrica de Estreito, Maranhão
Com capacidade de geração energética de 1.077 MW, a usina de Estreito
foi inaugurada em maior por Dilma Rousseff. Além dessas obras mais 22
usinas eólicas e 3 hidrelétricas foram construídas. Ainda há em
andamento as obras de dez hidrelétricas (que agregarão mais 18.340 MW
ao sistema), 14 termelétricas (3.871 MW), 95 eólicas (2.472 MW) e seis
pequenas centrais elétricas (118 MW).

