Nova 3ª faixa na MG-050 será liberada nesta
terça-feira
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A nova pista fica no perímetro de Itaú de Minas, entre os quilômetros 369,1 e 370,2
A Concessionária Nascentes das Gerais, parceira do
Governo de Minas na administração e operação do
Sistema MG-050/BR-265/BR-491, entrega nesta
terça-feira (29) mais um trecho de terceira faixa na
rodovia. A nova pista fica localizada no perímetro de
Itaú de Minas, entre os quilômetros 369,1 e 370,2.
Durante os trabalhos, foram gerados 30 empregos e
o investimento efetuado pela Concessionária atingiu
R$ 1 milhão.

O diretor-executivo da Concessionária Nascentes das Gerais, Joselito Castro, informa que o total de
terceiras faixas concluídas ao longo do Sistema MG-050 soma atualmente mais de 36 quilômetros e
reforça a melhoria contínua da estrada. "Desde junho de 2007, quando teve início a concessão,
entregamos aos usuários mais de 36 quilômetros de terceiras faixas. Somando as duplicações, são 50
quilômetros de pista nova. A rodovia ganha em segurança e conforto", diz Castro.
O Sistema MG-050
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.
A área de influência da rodovia abrange a Região Metropolitana de Belo Horizonte, regiões Sul e
Centro-Oeste de Minas Gerais, totalizando 50 municípios, que somam 1.331.075 habitantes (7,4% da
população), representando 7,7% do Produto Interno Bruto (PIB) mineiro. O total de investimento em
operação e obras de ampliação da estrada em menos de cinco anos é de R$ 367 milhões.
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