Governador anuncia obras do novo Sistema
Viário Complementar do Vetor Norte da
capital
Alberto Pinto Coelho autorizou licitação para o Contorno Norte de Lagoa Santa e entregou ponte
sobre o Rio das Velhas. PMI para o Centro Aeroespacial também foi lançado 03 de Outubro de 2014
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O governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho, autorizou, nesta quinta-feira (02/10), em Lagoa
Santa, a licitação para as obras para implantação do Contorno Norte de Lagoa Santa e de
implantação e pavimentação de trecho rodoviário ligando a LMG-800 à MG-020. O governador
também entregou as obras da ponte construída na MG-010, sobre o Rio das Velhas, e anunciou o
lançamento do edital de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) do Centro de Tecnologia
e Capacitação Aeroespacial (CTCA).
Com investimentos de R$ 100 milhões, o Contorno Norte de Lagoa Santa terá 12 quilômetros de
extensão, criando um novo acesso à Serra do Cipó e beneficiando cerca de 20 municípios da região.
Além disso, outros R$ 174,1 milhões serão investidos na implantação do novo trecho rodoviário
ligando a LMG-800 à MG-020, passando pelos entroncamentos da Avenida Álvaro José dos Santos e
para o CTCA. Serão 21,1 quilômetros de novas estradas.
Localizada na MG-10, em direção à Serra do Cipó, a ponte sobre o Rio das Velhas foi construída no
local da interseção do futuro Contorno Norte de Lagoa Santa, substituindo a antiga ponte estreita.
Ao todo, foram investidos R$ 17 milhões na obra. Essas intervenções têm objetivo de melhorar as
condições e a segurança do tráfego de veículos e pessoas na região.
CTCA
O Centro de Tecnologia e Capacitação Aeroespacial (CTCA) é uma zona de desenvolvimento especial,
focada na inserção de Minas Gerais na Nova Economia. Tem como objetivo tornar o Estado uma área
de competição global. O CTCA significará a consolidação do polo aeroespacial e de defesa em Minas,
visando atração de indústrias, instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento do setor
aeroespacial e defesa.
O lançamento do PMI do CTCA é um chamamento à iniciativa privada, dentro do ambiente das
parcerias público-privadas, para a consolidação deste distrito de serviços avançados. O objetivo do
CTCA é aumentar a competitividade mineira, criando um ambiente propicio ao desenvolvimento de
inovação, pesquisa e capacitação de mão de obra especializada, visando a atração da indústria
aeroespacial. O público alvo do empreendimento são companhias aéreas, instituições de ensino,
empresas e profissionais da indústria aeronáutica, aeroespacial e defesa. O projeto também prevê a
instalação de hotéis, áreas comerciais e alojamento. Será instalado em uma área de 1,3 milhão de
metros quadrados.
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