Melhoramento e pavimentação do Contorno
de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha,
atinge 40% de serviços executados
Obra vai retirar do centro da cidade o tráfego de caminhões e veículos de passeio 20 de Maio de
2022 , 10:05
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A espera de quase duas décadas pelo encabeçamento da ponte sobre o rio Fanado, em Minas Novas,
no Vale do Jequitinhonha, finalmente vai acabar. A construção do Contorno do município, com 1,2
quilômetros de extensão, atingiu um avanço de quase 40% de serviços executados.
A obra, feita em parceria com a prefeitura de Minas Novas, é mais uma contemplada pelo Provias,
maior pacote de obras rodoviárias da última década do Governo de Minas. Serão investidos cerca de
R$ 3,18 milhões.
Atualmente, os trabalhos das equipes do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de
Minas Gerais (DER-MG) estão concentrados nos serviços de contenção do aterro. Posteriormente,
serão executadas a drenagem e as lajes de transição para ligar o pavimento à ponte.
Após concluído, o contorno de Minas Novas vai retirar das ruas estreitas e íngremes do centro
histórico do município o tráfego de veículos de carga, que tem causado enormes transtornos para
população e condutores.

Provias
Com investimentos da ordem de R$ 2 bilhões, o Provias vai requalificar trechos da malha mineira
com obras de pavimentação, construção de pontes e recuperação funcional das rodovias.
Serão 99 intervenções em rodovias de todas as regiões do estado.
Os recursos para as obras são oriundos do Termo de Reparação assinado com a Vale em decorrência
do rompimento da barragem de Brumadinho, do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta
(TTAC) firmado entre o Governo de Minas e a Fundação Renova, além de convênios e emendas
parlamentares estaduais e federais, parcerias com empresas e convênios com prefeituras.
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