Motoristas e pedestres já utilizam pista
dupla e viadutos da BR-491 em São
Sebastião do Paraíso
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SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO (06/10/11) - Os
usuários que trafegarem entre os quilômetros 1,5 e
4,45 da BR-491, em São Sebastião do Paraíso, já
podem utilizar a pista dupla construída pela
Concessionária Nascentes das Gerais, parceira do
Governo de Minas na gestão da rodovia. A entrega
das obras ocorreu nesta quinta-feira (6). O evento
contou com a presença do secretário de Transportes
e Obras Públicas de Minas Gerais, Carlos Melles, a
diretoria da Nascentes das Gerais, e diversas
lideranças de São Sebastião do Paraíso e da região.
Ao todo, as obras somam investimentos na ordem de
R$ 12 milhões.
A Travessia Urbana de São Sebastião do Paraíso conta com pista dupla, vias marginais, duas
passarelas, dois viadutos (com passagens para pedestres e veículos) e nova sinalização. Foram
criados 300 empregos e as intervenções beneficiarão oito mil motoristas que passam pelo local
diariamente.
Para o secretário de Transportes, a obra é muito importante na modernização da malha viária.
"Estamos entregando mais esta importante obra rodoviária para o desenvolvimento de toda a região
de São Sebastião do Paraíso e para os milhares de usuários do sistema MG 050, a primeira
experiência de Parceria Público-Privada do país no setor, fruto da ousadia e do bom trabalho do
Governo de Minas", disse Carlos Melles.
O presidente da Concessionária, Emerson Bittar, destaca o sucesso da Parceria Público-Privada (PPP)
na administração do Sistema MG-050. Ele enfatiza os benefícios do programa de concessão e o
trabalho da Secretaria de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais (Setop-MG) e do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG). "A Nascentes das
Gerais é parceira do Governo de Minas na gestão de uma das estradas mais importantes do Estado.
Quem viaja pela rodovia enxerga como os investimentos melhoram a viagem e aumentam a
segurança", afirma.
Durante o evento realizado na BR-491, nas imediações do Jardim Itamarati, foi lembrado outra
importante obra que ocorre na cidade e que teve início na última semana. É a correção de traçado na
MG-050 entre os quilômetros 396,9 e 399, na altura da fazenda da Matsuda, com aporte de R$ 4,6
milhões. "É um traçado antigo que será reformulado. As obras não param", informa Bittar.
A duplicação da BR-491 é parte das diversas melhorias que acontecem no Sistema MG-050. Em São
Sebastião do Paraíso, em particular, a Nascentes das Gerais, já investiu quase R$ 21 milhões em
obras já concluídas e em andamento. Nos próximos meses, serão outros R$ 13 milhões em novas
intervenções. Antes do quinto ano de concessão, a estrada, na altura de São Sebastião do Paraíso,
terá trecho duplicado, quase 11 quilômetros de terceiras faixas, correções de traçado e passarelas.
"Nos oito primeiros meses deste ano, na região de São Sebastião do Paraíso, houve queda de 50%
nos acidentes. Tal fato é resultado da melhoria na estrada e do trabalho educativo que fazemos
rotineiramente", revela Bittar.

O Sistema MG-050/BR-265/BR-491 é a principal via de ligação entre o Centro-Oeste e o Sudoeste de
Minas Gerais e tem 371,4 quilômetros de extensão. Desde junho de 2007 é administrado pela
Concessionária Nascentes das Gerais por meio da primeira Parceria Público-Privada (PPP) do setor de
infraestrutura rodoviária nacional, desenvolvida pelo Governo de Minas. Ao todo, já foram investidos
R$ 342 milhões em obras de melhorias e na operação da estrada sob concessão.
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