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Duplicação da BR-381
“Temos sete décadas de
forte presença no PIB do país;
precisamos desta estrada”
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Rodovia das Promessas

BR-381: SEM DINHEIRO,
UNIÃO JÁ PREPARA
“PRIVATIZAÇÃO”
Também conhecida como Rodovia da Morte, a BR-381 está em obras de duplicação
desde 2014, mas até agora nenhum trecho foi concluído; a solução do governo
Bolsonaro é a concessão para a iniciativa privada a partir do 3º trimestre de 2020
03 a 07

Máquinas operam na BR-381 entre Barão
de Cocais/Caeté; com a rodovia em obras
e sem nenhum trecho duplicado pronto,
o tráfego é lento e requer atenção
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Jornalismo firme e corajoso
em defesa de Itabira e região

Gladstone Lobato, presidente do Setcemg e
vice-presidente da Fetcemg
rodovia onde se encontram duas
das maiores usinas siderúrgicas
do país. Falamos de uma forte indústria metalmecânica e de uma
robusta cadeia de produtos siderúrgicos, além de diversas outras
atividades industriais e econômicas de importância, sendo desnecessário explicar os motivos para
que as condições de trafegabilidade precisam ser melhoradas para
facilitação de abastecimento e escoamento da produção. Falamos
de grande parte da economia mineira e da produção do nosso parque industrial que por lá passam.
É preciso entender que, assim que derem a devida atenção
à rodovia e às suas necessárias
obras de duplicação, a BR-381
consolidará sua vocação de ser,
mais que uma via de escoamento
de cargas e de preciosos commodities, mas uma rota de desenvolvimento que possibilitará a atração de negócios não apenas para
Minas Gerais, mas para o Brasil.

O desafio da duplicação
da BR-381

Luciano Araújo, coordenador do Movimento Nova 381
e vice-presidente do Sistema Fiemg

A duplicação da BR-381 - conhecida também como “Rodovia da Morte” - é sinônimo de
desenvolvimento em todos os
âmbitos para Minas Gerais e,
principalmente, para os municípios inseridos no Leste Mineiro.
Entendendo a urgência e a necessidade dessa duplicação, criamos em 2013, com apoio das 11
principais federações e entidades
empresariais do Estado de Minas
Gerais, o Movimento Nova 381,
projeto audacioso que prevê mais
de R$ 4 bilhões em investimentos,
em mais de 205 km de pistas duplicadas, visando a promoção e o
desenvolvimento socioeconômico
do Estado a partir da rodovia.
Coordenamos esse movimento que, atualmente, conta
com aproximadamente 95 mil
apoiadores. Para que a dupli-

EXPEDIENTE

cação se concretize, dependemos da vontade política e dos
recursos do governo federal.
Infelizmente, após cinco anos,
temos pouco a comemorar.
O apoio da sociedade e principalmente dos nossos representantes
municipais, estaduais e federais é
fundamental para darmos a essa
obra a devida importância.
Sabemos das dificuldades do
atual governo e, no intuito de evitar desperdício de dinheiro público,
achamos mais do que justo para
este ano o término de trechos
avançados como o 3.1 – entre Jaguaraçu e o Ribeirão Prainha – e
o lote 7, entre o Rio Una e Caeté. Temos aprovado um recurso
de R$ 169 milhões no Orçamento da União, porém, ainda faltam
R$ 300 milhões para conclusão
e entrega das obras em 2019.
Depositamos nossa confiança nos
esforços dos nossos deputados
para conseguir esse recurso por

Diretor de Jornalismo
João Sampaio
joaosampaio@defatoonline.com.br

meio de emendas parlamentares.
Outra preocupação é com a possibilidade de concessão da rodovia,
antes da conclusão das obras, visto
que poderá gerar um alto valor de
pedágio no trecho entre Governador
Valadares-BH, o que impactaria na
competitividade da região. O ideal é
que essa concessão fosse efetivada
após a conclusão da duplicação.
O desafio é grande, não podemos desanimar. Precisamos lutar
para o desenvolvimento da nossa
região e competitividade e sustentabilidade de nossos negócios.
Nenhum esforço até o momento foi em vão. Apesar de todas
as dificuldades que o atual cenário político-econômico impõe,
seguiremos firmes e unidos em
prol dessa rodovia tão essencial
para o país, transformando-a na
rodovia da vida, da segurança, do
desenvolvimento e da realização
de um sonho, ainda que desacreditado, para tantos mineiros.
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Iniciado em 2014, o jornal
“DeFato Cidades Mineradoras” chega à edição 58 de
“cara nova”, como os leitores mais assíduos certamente já notaram. As mudanças
foram inspiradas nas melhores tendências da comunicação e do jornalismo impresso contemporâneo. Buscam
atender o leitor de hoje a
partir da distribuição mais
equilibrada e atraente dos
elementos editoriais, o que
exige textos mais objetivos
e céleres conjugados a recursos gráficos e visuais que
proporcionem uma melhor
experiência ao leitor.
A linha editorial, entretanto, permanece atrelada ao firme compromisso de reportar,
com independência e credibilidade, os fatos e acontecimentos mais importantes da vida
política, econômica, social e
histórico-cultural do Médio
Espinhaço e Médio Piracicaba
– regiões onde a publicação
possui maior presença.

“

As estatísticas
pavorosas de mortes
e feridos na BR-381
precisam ter um fim,
e isso somente se
desenhará com a
duplicação de toda
a rodovia.

“

Como pode, um país que quer
crescer não dar a atenção devida
à sua infraestrutura? Toda verba
para obras na 381 é necessária,
mas o povo mineiro, e também o
brasileiro, merece mais os últimos
dias, a novela da BR-381 ganhou
mais um capítulo. Em uma medida um tanto quanto desesperada
para evitar nova greve de caminhoneiros autônomos, o governo
anunciou R$ 2 bilhões para a conclusão e manutenção de seis rodovias em todo o país - entre elas,
a nossa 381.
Pois bem, a Confederação Nacional do Transporte, em sua mais
recente edição da Pesquisa CNT
de Rodovias, diz que a necessidade
imediata é de R$ 48 bilhões para
manutenção e de mais R$ 566,6
bilhões em obras de ampliação e
modernização da infraestrutura rodoviária do país.

Embora de alto apelo social, o
valor anunciado pelo governo não
contempla a urgência de fundamental investimento para a infraestrutura nacional. Enquanto isso,
a via, infelizmente conhecida como
“Rodovia da Morte”, segue com
suas obras de duplicação que mais
parecem ser feitas a “pás e picaretas” praticamente paradas ou seguindo a passos lentos.
Quando falamos de BR-381, falamos de anos de obras intermináveis, de ações paliativas que não resultam em nada, de apenas 2,1 km
- de 303 km previstos - concluídos.
Como pode, um país que quer crescer não dar a atenção devida à sua
infraestrutura? Toda verba para
obras na 381 é necessária, mas o
povo mineiro, e também o brasileiro, merece mais.
Quando falamos de BR-381,
falamos do principal acesso rodoviário entre o Sudeste e o Nordeste brasileiro, por ser via de
acesso à BR-116. Falamos de uma

Aliado a isso, pretende “DeFato Cidades Mineradoras” dar
corajosa vazão às demandas
mais expressivas de Itabira e
região que, sabe-se, é forte
produtora de minério de ferro – a principal locomotiva da
economia regional e também
do Estado de Minas Gerais.
Para marcar esta nova
fase, o jornal traz uma sequência de reportagens especiais abordando a duplicação
da BR-381, uma novela cujo
enredo encerra por enquanto
mais tragédias que alegrias,
a começar pelos assustadores números de acidentes nos
seus tortuosos traçados.
Gerente Comercial
Marcelo Eleto
marcelo@defatoonline.com.br

“

A BR-381 é um assunto
que não se esgotará
enquanto buracos, obras
inacabadas, mortes e
traumas superarem os
trechos pacíficos.

Para ficar em apenas um
desses dados, foram 23 mil
os acidentes registrados na
rodovia entre janeiro de 2014
até metade de 2018, segundo
dados da Polícia Rodoviária Federal. Foram 966 mortos e 18
mil feridos. Estas estatísticas
pavorosas precisam ter um
fim, e isso somente se desenhará com a duplicação de toda
a rodovia.
Entre idas e vindas, promessas não-cumpridas e
obras abandonadas na metade do caminho, surge vez
em quando um novo anúncio,
que só depois se descobre se
tratava-se de nova promessa
ou mais um passo finalmente
conquistado.
Nesta edição, especialmente, “DeFato Cidades Mineradoras” aborda dois anúncios
recentes vindos do Ministério
da Infraestrutura: um garante
recursos para o término dos
trechos 3 e 7, enquanto outro sinaliza a concessão das
obras de duplicação da rodovia para a iniciativa privada já
no terceiro trimestre do ano
que vem.
A BR-381 é um assunto
que não se esgotará enquanto buracos, obras inacabadas,
mortes e traumas superarem
os trechos pacíficos. Ora abordado aqui, ora no portal DeFato Online (www.defatoonline.
com.br), o leitor tem nosso
compromisso: a duplicação da
BR-381 é pauta permanente.
Pelo menos até que chegue o
dia em que ficará para trás o
título de “Rodovia da Morte”
para descortinar um novo momento, de “Rodovia da Vida” –
estrada indutora de progresso,
empregos e desenvolvimento
regional. Até lá!

Gerente de Marketing
Bruno Rodrigues
bruno@defatoonline.com.br
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UNIÃO ENTREGARÁ DUPLICAÇÃO
DA BR-381 À INICIATIVA PRIVADA

EDITORIAL

Rodovia das Promessas A União anunciou a concessão da rodovia e, dias depois, a liberação de uma verba para a BR-381; a expectativa
é que o dinheiro dê para concluir os trechos entre Barão de Cocais e Caeté, lote 7, e de Jaguaraçu a Nova Era, lote 3.1, antes do leilão
A Rodovia das Promessas,
mais conhecida com Rodovia da
Morte, a BR-381 está em obras
de duplicação desde 2014, mas
até agora nenhum trecho foi
concluído. A solução do governo Bolsonaro, alegando falta
de recursos, é a concessão da
rodovia para a iniciativa privada.
O Ministério de Infraestrutura,
em email enviado à redação da
DeFato, informou que o leilão
está previsto para o terceiro
trimestre de 2020.
No início da segunda quinzena de abril, a União anunciou
um pacote de R$ 2 bilhões para
estradas e uma linha de crédito
de R$ 550 milhões para caminhoneiros. Entre as rodovias
contempladas está a BR-381. O
montante destinado para a estrada não foi especificado, mas
a expectativa é que sejam destinados os recursos necessários
para terminar pelo menos a
duplicação entre Caeté e Barão
de Cocais.

Gerente de Produção
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Trecho da BR-381, entre Barão de Cocais e Caeté, um dos poucos que ainda está em obras

Concessão da rodovia é planejada desde 2015
O Ministério de Infraestrutura não deu detalhes sobre
como vai ser a concessão da
BR-381. Informou apenas que
tem previsão de leilão para o
terceiro trimestre de 2020.
A proposta, no entanto, não
é nova e consta do Relatório
Anual da Agência Nacional
de Transportes Terrestres
(ANTT) de 2015. Nesta época, o órgão chegou a publicar
um edital para empresas interessadas em apresentar um

projeto de viabilidade da concessão da BR-381 e também
da sua continuidade, BR-262,
totalizando 485 km.
A proposta previa duplicar
o trecho Belo Horizonte/Divisa ES, melhorar a segurança
e reduzir custos. O pacote incluiria a concessão da infraestrutura com a capacidade
de recuperação, operação,
manutenção,
conservação,
monitoramento e implementação de melhorias. O prazo

de concessão seria de 30 anos
e o investimento estimado em
R$ 1,9 bilhão.
O Brasil iniciou o programa
de concessões de rodovias federais em meados dos anos
90, com o objetivo de oferecer vias de transporte capazes
de prestar serviço de melhor
qualidade aos usuários. Atualmente, a ANTT administra
20 concessões de rodovias,
totalizando aproximadamente
9.697 km.

“

É cara, difícil de
fazer. Tem de ser feita
com alto tráfego. Tem
gasoduto na faixa de
domínio que precisa
ser remanejado.
Não é fácil, não.

“

Além da verba: mais
atenção para a BR-381

“

02

Ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Freitas, sobre a BR-381

O movimento Nova 381,
que tem à frente a Federação
das Indústrias de Minas Gerais
(Fiemg), defende que a concessão da rodovia para a iniciativa
privada aconteça depois de
toda a duplicação concluída.
Mas, dos 330 quilômetros de
obra entre Belo Horizonte e Governador Valadares, divididos
em 11 lotes, o que está mais
viável é a conclusão de 66,4
quilômetros, sendo 37,8 km de
Barão de Cocais a Caeté (lote 7)
e 28,6, de Jaguaraçu a Nova Era
(lote 3.1).

330,3

quilômetros é a extensão
total da duplicação da
BR-381, entre BH e
Governdor Valadares. As
obras foram iniciadas há
cinco anos, ma nenhum
trecho foi concluído

PACOTE
Dos R$ 2 bilhões
anunciados neste mês
pelo governo federal
para as rodovias, R$ 900
mil serão destinados
para a conservação de
estradas e R$ 1,1 bilhão
para conclusão de obras.
Estão incluídas nesta
última parte do pacote a
BR-381/MG, a BR-116/RS,
a BR-101/BA, a BR-163/PA,
a BR-135/MA, a BR-242/
MT, além da ponte Guaíba,
no Rio Grande do Sul.
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TÉRMINO DE TRECHOS JAGUARAÇU /NOVA ERA
E DE CAETÉ/BARÃO REQUER R$ 450 MILHÕES
Rodovia das Promessas No início de abril, o Dnit informou que só tinha R$ 169 milhões, o que daria para fazer somente mais um “pedaço”
da rodovia; agora, com a promessa de mais recursos pela União, expectativa é terminar a duplicação de todo trecho dos lotes 3.1 e 7
disse na época o presidente da
Associação Comercial de Santa
Bárbara, Luiz Antônio da Silva.
Mas, no dia 16, assim que o
governo federal anunciou que
ia liberar algum recurso para
obras na BR-381, a reação foi
imediata. No Twitter, o movimento Nova 381, conduzido
pela Federação das Indústrias
de Minas Gerais (Fiemg), postou: “Parte desses recursos
será adicionado aos R$ 169
milhões já previstos no Orçamento 2019 para a conclusão
de 66 km de duplicação nos lotes 7 e 3.1 a serem entregues
antes do edital de concessão
da BR-381”.

169

milhões de reais é o que
o Dnit informou, no início
de abril, que tinha em
caixa para a realização
de obras na BR-381.

CONCESSÃO DA OBRA DEVE PROVOCAR
AUMENTO NO PREÇO DO PEDÁGIO
Rodovia das Promessas O anúncio da transferência da BR-381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, para a iniciativa privada antes
do fim da duplicação já desperta o temor da transferência desse custo para os motoristas por meio do valor a ser cobrado pelo pedágio

Tarifa pode ter
reajuste anual

“

Obras na BR-381; expectativa é que dois trechos sejam concluídos com anúncio de verba

SITUAÇÃO DOS LOTES
Os lotes 3.1 e 7 somam
66,4 km de trecho, sob
responsabilidade do
Consórcio Brasil Mota
Engesur, vencedor da
licitação. O lote 3.1, do
KM 288,4 ao KM 317,
entre Jaguaraçu e Nova
Era, prevê duplicação
total e 13 obras de arte,

incluindo pontes e viadutos.
Conforme o Dnit, 53% das
obras já foram concluídas.
Já o trecho entre Barão
de Cocais a Caeté, do KM
389,5 ao KM 427,3, que
também prevê a duplicação
total e 20 obras de arte,
está com 92% concluídos,
segundo o Dnit.

Parte desses recursos
será adicionado aos
R$ 169 milhões já previstos
no Orçamento 2019 para
a conclusão de 66 km de
duplicação nos lotes 7 e 3.1
a serem entregues antes
do edital de concessão
da BR-381.

“

Ao participar do 3º Encontro
das Associações Comerciais
do Médio Piracicaba, no dia 8
de abril, em Santa Bárbara, o
coordenador de Engenharia
do Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transportes
(Dnit) em Minas, Sérgio Garcia, disse que só havia R$ 169
milhões em caixa para obras
de duplicação da BR-381 e que
precisava de R$ 450 milhões
para terminar o trecho de 66
km entre Caeté e Barão de Cocais, que inclui os lotes 3.1 e 7.
No entanto, com a verba
que tinha, seria possível fazer
apenas o trecho entre Rio Una
e o trevo de Bom Jesus do Amparo. O anúncio trouxe grande
preocupação aos empresários, já cansados dos prejuízos
constantes e os atrasos no desenvolvimento e na economia
do Médio Piracicaba devido à
péssima situação da BR-381.
“É frustrante ouvir que as
obras serão paralisadas novamente por falta de recursos”,

Movimento Nova 381,
no Twitter no dia 16.04
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A tarifa de pedágio pode ser
reajustada anualmente para
recomposição da inflação, inclusão de novos investimentos ou ajustes nas obrigações
contratuais. A ANTT verifica,
todo ano, se a concessionária
cumpriu as regras do contrato,
principalmente no que diz respeito aos investimentos. Caso
alguma delas não tenha sido
cumprida, o valor é calculado e
subtraído da tarifa. A isso se dá
o nome de revisão ordinária.

Tarifas de pedágio
segundo as concessionárias
Arteris Fernão Dias (pista dupla)
Automóvel: R$ 2,40
Caminhão leve: R$ 4,80
Moto: R$ 1,20
Via 040 (pista dupla)
Automóvel: R$ 5,30
Caminhão leve: R$ 10,60
Moto: R$ 2,65

CÁLCULO
A tarifa cobrada no pedágio
é prevista no contrato de
concessão da rodovia.
Conforme a Agência Nacional
de Transportes Terrestre
(ANTT), dois fatores são
determinantes para definir
o preço do pedágio: o
volume de investimento e
o tráfego de veículos. Se os
investimentos necessários
para operação da rodovia são
maiores, a tarifa deve ser
mais alta para atendê-los.
Por outro lado, se o tráfego
na rodovia é maior, a tarifa
pode ser reduzida porque
há mais usuários repartindo
os custos relacionados à
concessão. A tarifa também
varia se a pista é dupla ou
simples e de acordo com o
tipo de veículo: caminhões,
automóveis ou motos,
principalmente por conta
do impacto dos mesmos no
pavimento.

Concessão da BR antes do fim de obras afetará valor do pedágio

O governo federal já anunciou a concessão da BR-381
para a iniciativa privada, e o recurso que promete liberar está
longe de ser suficiente para a
conclusão da duplicação entre
Belo Horizonte e Governador
Valadares. Diante dessa realidade, a transferência da rodovia
para a iniciativa privada terá de
incluir o término das obras.
O receio é quanto isso irá pesar no bolso dos usuários da via
por meio da cobrança do pedágio. “Existe a preocupação com
a possibilidade de concessão
da rodovia, antes da conclusão
das obras, visto que poderá
gerar um alto valor de pedágio
no trecho entre Governador Valadares-Belo Horizonte, o que
impactaria na competitividade
da região. O ideal é que essa
concessão fosse efetivada após
a conclusão da duplicação”, diz
Luciano Araújo, coordenador
do Movimento Nova 381 e vice-presidente do Sistema Fiemg
(Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais).
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MOTORISTAS QUE PEGAM A 381 TODOS OS DIAS
JÁ NÃO SUPORTAM AS OBRAS INACABADAS
Rodovia das Promessas Expectativa é que a conclusão do trecho entre Caeté e Barão de Cocais saia do papel e acabe com a angústia e
prejuízos de quem depende diretamente da rodovia para o sucesso dos negócios ou precisa passar por ela com muita frequência
Transitar pela BR-381 não
tem sido uma tarefa fácil para
os motoristas que saem de Itabira e precisam trafegar pela
estrada. Durante o período de
atividade das obras, a principal
reclamação fica por conta da
lentidão no fluxo, mas o período de pausa nas intervenções é
campeão de relatos negativos
sobre a estrutura da reforma.
Motorista no ramo de encomendas, Marcos Antônio Silva
passa pelo local há 10 anos.
Para o condutor, o trecho que
apresenta estrutura mais crítica é entre Caeté, Roças Novas
e Bom Jesus do Amparo. “Essa
estrada tem exigido muito da
gente que passa todos os dias.
Muitas deformações na pista
e péssima sinalização. Sempre encontramos acidentes,
carros com pneus estourados
ou trânsito intenso. Nos períodos de chuva então, os pontos
de alagamento são diversos.
Atrasa muito a viagem, às sex-

Divulgação

tas-feiras então é certeiro, o
tempo mínimo no retorno de
Belo Horizonte chega a quatro
horas”, disse.

COMO ESTÁ A DUPLICAÇÃO DA BR-381

Rodovia da Promessa As obras de duplicação da rodovia entre Belo Horizonte e Governador Valadares estão divididas em 11 lotes

R$

5,04

bilhões foi o valor
estimado para toda
a duplicação

TRANSPORTE DE PACIENTE
Os pacientes que fazem
consultas ou acompanhamento médico na capital também
passam pelo problema. “Se
um paciente tem consulta às
7h, precisamos sair de Itabira
no máximo às 3h da manhã,
ou seja, quatro horas de vanIsmar possui um empreendimento há 22 anos às margens da 381 e diz que obras afetam os negócios
tagem em um trecho que geralmente seria feito em duas
horas para que, caso ocorra
engarrafamento, por exemplo,
O comércio ao longo da BRDe acordo com o comercian- margens da BR-381, também conão prejudique a pessoa”, dis- 381, no trecho entre Barão de te, uma das pistas já está finali- mentou sobre a queda no númese André Nogueira, motorista Cocais e Caeté, já idealiza o fim zada, mas as obras na outra fai- ro de clientes após o início das
na área da saúde em Itabira. das obras na rodovia. “Espero xa prejudicam muito o acesso ao obras. “Diminuiu muito o fluxo
O motorista acrescenta ainda que, com a duplicação finalizada, comércio. “Os motoristas estão de veículos. O trânsito se tornou
que os veículos são afetados possamos superar os prejuízos passando do outro lado da rodo- instável com essas obras intercom a atual estrutura. “Além causados pelas obras ao longo via, mas, pela complexidade de mináveis. As pessoas não quede tudo os carros ainda sofrem desses anos”, disse Ismar Soa- manobras, acabam desistindo rem mais correr o risco de parar
com problemas mecânicos res de Andrade, proprietário de de parar”, contou.
para abastecer e encontrar encomo desgaste na suspensão e um restaurante que está há 22
Geraldo Silva, funcionário de garrafamento ao voltar para a
nos pneus”, disse.
anos às margens da estrada.
um posto de combustíveis às pista”, disse.

Intervenções afetam comércios ao longo da via

DÍVIDA DO GOVERNO
DO ESTADO COM
SÃO GONÇALO DO RIO
ABAIXO JÁ É DE QUASE
R$ 20 MILHÕES
CONFIRA AQUI OS NÚMEROS DA DÍVIDA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS COM O NOSSO MUNICÍPIO.

+ R$ 195.462,10

As obras de duplicação da
BR-381, entre Belo Horizonte
e Governador Valadares, estão divididas em 11 lotes e oito
trechos. Pelo mapa abaixo, reproduzido do Movimento Nova

381, que tem a Federação das
Indústrias de Minas Gerais
(Fiemg) à frente, é possível visualizar todos os trechos, sendo que a variante Santa Bárbara, que incluiria mais dois lotes,

foi cancelada.
A licitação dos lotes teve início em 2014, ainda no Governo
Dilma Rousseff.Passados cinco
anos, ainda há lotes sem licitar e licitações suspensas pelo

Tribunal de Contas da União.
De todos os lotes, apenas dois
estão 100% entregues (3.2 e
3,3), que previam a construção
de túneis, mas nenhum dos oito
trechos foi concluído.

330,3
quilômetros é a
extensão total da
duplicação

132

obras pontes, viadutos,
passarelas e obras de
contenção estão
previstas na duplicação

Lotes Concluído Extensão 		

Segmento 									

Municípios

1

0,6%

72,8 km

Governador Valadares a Belo Oriente (KM 155,40 ao KM 228,20)

Gov. Valadares, Naque, Periquito, Belo Oriente

2

6,4%

60,2 km

Belo Oriente a Jaguaraçu (KM 228,20 ao KM 288,40)

Belo Oriente, Santana do Paraiso, Ipatinga,

												

Timóteo, Coronel Fabriciano, Jaguaraçu

3.1

Jaguaraçu, Antônio Dias, Nova Era

53%

28,6 km

			

Entroncamento da MG-320 para Jaguaraçu 			
até Ribeirão Prainha (KM 288,40 ao KM 317,00)

IPVA DE 2019

Antônio Dias

+ R$ 1.808.726,39

3.3
100%
1,28 km
				

Jaguaraçu até Ribeirão Prainha		
			
Túneis Antônio Dias e Prainha (KM 288,40 ao KM 289,68)

Antônio Dias

+ R$ 3.125.715,39

4

0%

18,8 km

Ribeirão Prainha até acesso sul Nova Era (KM 317,00 ao KM 335,80)

Nova Era

5

0%

20,7 km

Nova Era - João Monlevade (KM 335,8 ao KM 356,50) 		

Nova Era e João Monlevade

6

0%

33 km

João Monlevade até Rio Una (KM 356,50 ao KM 389,50)		

João Monlevade e São Gonçalo do Rio Abaixo

7

92%

Rio Una até Caeté (KM 389,5 ao KM 427,3)			

Barão de Cocais, Bom J. Amparo, N. União, Caeté

8A
0%
13,4 km
				

Entroncamento com a MG-020 até Av. Cristiano Machado
(KM 445 ao KM 458,4)

Caeté, Santa Luzia e Sabará

8B

Entroncamento com a MG-435, em Caeté, até o entroncamento
com a MG-020 (KM 427 ao KM 445)

Caeté, Santa Luzia e Sabará

ICMS DE 2018 E 2019

3.2
100%
0,82 km
				

Jaguaraçu até Ribeirão Prainha

			
Túneis Rio Piracicaba (KM 290,00 ao KM 290,82)

+ R$ 12.346.130,72
+ R$ 227.329,71

FUNDEB (JUROS E CORREÇÕES DE 2017, 2018 E 2019)

07

SAÚDE (COSEMS MG)

ICMS (JUROS E CORREÇÕES DE 2017, 2018 E 2019)

+ R$ 70.785,00

PISO MINEIRO ASSIST. SOCIAL FIXO

+ R$ 153.720,00

TRANSPORTE ESCOLAR

+ R$ 2.919.241,07

FUNDEB 2018 E 2019 - RETIDOS DO ICMS E IPVA PARA A EDUCAÇÃO

TOTAL: R$ 20.847.110,38

37,8 km

Fonte: AMM

0%

18 km

				

Fontes: Portal BR-381/Dnit e Movimento Nova 381
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“TEMOS SETE DÉCADAS DE FORTE PRESENÇA
NO PIB DO PAÍS; PRECISAMOS DESTA ESTRADA”
Ronaldo Magalhães
Prefeito de Itabira
A duplicação da BR-381 é
uma novela cujos primeiros
capítulos foram ao ar há
mais de 20 anos. Segundo
revela o prefeito de Itabira,
Ronaldo Lage Magalhães
(PTB), essa é uma história
cujo enredo começou a ser
tramado ne metade da década de 1990. De lá para cá,
conforme relata o prefeito
na entrevista concedida
a “DeFato Online Cidades
Mineradoras”, a trama teve
evoluções e ganhou ares
de superprodução, mas
sucessivos adiamentos têm
impedido o aguardado “final
feliz”: a obra duplicada ponta a ponta, de Belo Horizonte a Governador Valadares.
Confira abaixo trechos da
entrevista.
Houve recentemente um
anúncio por parte do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) de que o
lote 7 (Barão de Cocais a Caeté)

O que leva o senhor a ter
esperança de que a obra será
concluída?
Eu tenho esperança na retomada desta obra pois até tem
algum recurso no orçamento já
definido. É verdade que houve
um corte de investimentos, mas
uma estrada dessa não pode ficar parada. Tem de retomar. Se
forem fazendo alguns trechos, já
vai avançando, vai melhorando.
Temos de ter esperança.

do projeto de duplicação da BR381 seria entregue até o final
deste ano. Como o senhor avalia
essa nova promessa?
Essa obra vem sendo discutida há muitos anos, há mais de
20 anos pelo menos. Quando eu
estava vereador em Itabira, entre 1997 e 2000, já discutíamos
sobre essa estrada e víamos as
dificuldades. Conseguiu-se retomar o projeto da duplicação
no governo da [presidenta da
República] Dilma Rousseff. Seis

anos que se iniciou a obra com
uma proposta de se concluir
toda a duplicação em cinco, seis
anos. Isso ela toda pronta, até
Governador Valadares. No Brasil, esses projetos não são bem
pensados ou às vezes não tem
planejamento bem elaborado,
inclusive financeiro. Então se determina um gasto para um ano,
faz um trecho, para, aí o ano termina, para novamente, retoma
no outro. Aí muda governo... Então é muito difícil.

E em relação às cobranças,
elas estão sendo feitas?
Temos de continuar cobrando
do Dnit, juntamente com os deputados. Nas reuniões da Amep
(Associação dos Municípios do
Médio Piracicaba), temos colocado esse assunto em pauta,
de sentar principalmente com a
bancada federal, com nossos 53
deputados federais de Minas Gerais. Temos de fazer uma pressão maior a nível federal e precisamos envolver essa bancada
em uma pressão maior no Dnit.
Estamos falando de uma região produtora de minério de

ferro... A malha viária deficiente
não condiz com o que a região
entrega, seria isso?
Se pegarmos a atividade
econômica de Itabira, São Gonçalo do Rio Abaixo, Ipatinga, por
exemplo, vamos ver que 25%
do PIB de Minas está por aqui,
nessa região. A Vale iniciou suas
atividades aqui em Itabira há 77
anos. São mais de sete décadas,
portanto, de contribuição com
receitas fortes junto aos cofres
do Estado e da União. Barão de
Cocais, João Monlevade, Ipatinga,
com siderurgias fortes. Somando tudo isso, chegamos a um PIB
altíssimo aqui na região.

www.defatoonline.com.br

BOMBOU NA WEB

@defatoonlineDivulgação
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10 MILHÕES

Divulgação

Casal quer processar Vale por ter festa de casamento
interrompida após o toque equivocado de sirene
São Gonçalo do Rio Abaixo O
dia de 22 de março deste ano
era para ser uma data de felicidade inesquecível para o casal Ananeria e Breno, de São
Gonçalo do Rio Abaixo. Depois
de dez anos de relacionamento, os dois celebraram o ca-

samento naquela noite. No
entanto, em vez de alegria, as
lembranças que guardam são
tristeza e susto.
No momento em que iriam
começar a festa, tiveram de
sair correndo, juntos com os
convidados, por causa do to-

que da sirene da Vale anunciando o rompimento da barragem
da mina de Brucutu.
Somente muitos minutos
depois, o casal e toda a população são-gonçalense descobriram que o alerta foi um
“erro técnico” da mineradora.
Divulgação

“

Eu tenho esperança
na retomada desta obra
pois até tem algum recurso
no orçamento já definido. É
verdade que houve um corte
de investimentos, mas uma
estrada dessa não pode ficar
parada. Tem de retomar.
Se forem fazendo alguns
trechos, já vai avançando,
vai melhorando.
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Naquela noite, a sirene era
para tocar em Barão de Cocais,
onde o nível de alerta da barragem Sul Superior foi elevado
para o nível 3. O casal estuda
agora uma ação de indenização
contra a Vale. Em nota, a mineradora lamentou o ocorrido.

Vítima de “1º de Abril”, Igreja
anuncia velório de mulher viva
Reprodução site Diocese

OAB Minas e Corregedoria Nacional de Justiça
reagem à “explosão” de juiz com testemunha
João Monlevade A divulgação de um vídeo em que o
juiz Rodrigo Braga Ramos, da
Comarca de João Monlevade, aparece “explodindo com
uma testemunha” gerou reação entre os advogados, que
relataram problemas frequentes com o magistrado.
A Ordem dos Advogados do

Brasil em Minas Gerais (OAB/
MG) divulgou nota de repúdio.
Já a Associação dos Magistrados em Minas (Amagis) fez
uma carta em solidariedade
ao juiz. A Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) determinou ao Tribunal de Justiça de
Minas Gerais que o caso seja
apurado.

80

advogados se reuniram
no dia 15 de abril,em
João Monlevade, para
discutir as denúncias
contra o juiz Rodrigo.

Casal teve festa interrompida

Santuário em Conceição

Conceição do Mato Dentro
O Santuário Bom Jesus de
Matosinhos, em Conceição
do Mato Dentro, cometeu um
equívoco ao anunciar a morte
de Patrícia Natividade Amorim,
32 anos, nos serviços de alto-falantes da igreja. O episódio
aconteceu após a instituição ter
sido vítima de um trote relacionado ao “Dia da Mentira”, em 1°
de abril. O anúncio errado provocou transtornos aos familiares, que se assustaram com o
pronunciamento. Parentes de
Patrícia entraram em contato
por telefone com ela, que mora
em Contagem, para confirmar
o trote. Informado do erro, o
Santuário pediu desculpas em
nova mensagem de som.
Divulgação

PÁGINAS LIDAS NOS TRÊS
PRIMEIROS MESES DE 2019
Métrica é fornecida pelo Google Analytics

Mais de

1,3 milhão
Conteúdo relevante
com produção local
e regional própria
O portal DeFato Online é o veículo de
comunicação digital que mais produz
conteúdo próprio em Itabira e região. Por
dia, são publicadas mais de 30 matérias de
áreas distintas de interesse, tais como mineração
e negócios, ocorrências policiais e de trânsito,
situação de estradas (especialmente a
BR-381 e as MGs da região) e destaques
da política local e regional.

de usuários
de janeiro a
março

A maioria dos mototaxistas entrevistados pela DeFato defendeu a oficialização do serviço

Sem regulamentação, serviço de
mototáxi faz suas próprias regras
@defatoonline

Anuncie em DeFato Online
Dê mais visibilidade ao seu negócio
Ligue agora e fale com um consultor da nossa equipe

(31) 3831-3656 | (31) 98798-5580

Itabira O serviço de mototáxi
está disseminado em Itabira.
Em várias esquinas da área
central, é possível encontrar
os pontos de mototaxistas.
Alguns adotaram jalecos de
identificação, outros nem
isso. Conforme relatos de

mototaxistas, sem regulamentação, eles contam que
estabeleceram suas próprias
normas de funcionamento. A
Prefeitura de Itabira afirmou
que vai regulamentar o serviço de mototaxista ainda
este ano.

20

anos de atuação dos
mototaxistas em Itabira.
Serviço funciona sem
regulamentação e o
município não sabe o
valor de tarifa nem o
número de motos.

Maré Boa teve festa em seu velório

Comerciante é velado em seu
próprio bar em Barão de Cocais
Barão de Cocais Figura popular
em Barão de Cocais, o comerciante Valdívio Soares Pereira,
68 anos, mais conhecido como
“Maré Boa”, foi velado no sábado, 20 de abril, da maneira que
pediu à família. A despedida
aconteceu no bar que ele administrava há 15 anos no centro

de Barão de Cocais. Com direito a música e bebidas, amigos,
parentes e clientes deram o último adeus ao dono do estabelecimento. O filho do Maré Boa,
Adriano Felipe Pereira, contou
que este foi um dos desejos do
seu pai antes de morrer. “Ele
queria muito isso.”

abril 2019
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MESMO PRODUZINDO MINÉRIO DE FERRO,
REGIÃO AINDA TEM ESTRADAS DE TERRA

Rodovias Estaduais A região ainda sofre com estradas sem pavimentação, como a MG-010, entre Conceição do Mato Dentro
e Serro, e a MG-229, de Dom Joaquim a Senhora do Porto; onde há asfalto é preciso enfrentar os constantes buracos na pista
DIivulgação

Trecho da MG-229, entre Dom Joaquim e Senhora do Porto: buraco e ainda lama quando chove

Onde há asfalto, há buracos
Apesar de asfaltadas, outras
estradas da região também
possuem condições precárias. É
o caso da MG-434, trecho entre
o bairro Chapada, em Itabira, ao
trevo da BR-381, e MG-129, trecho entre a Chapada ao trevo da
barragem Santana, passando
por fora do município.
Segundo o Departamento de Edificações e Estradas

de Rodagem de Minas Gerais
(DEER/MG), serviços de tapa-buracos são realizados rotineiramente nas duas rodovias
e, à medida que os buracos reaparecem, nova programação
é feita, com maior intensidade
neste período chuvoso. Uma
vistoria será programada para
verificar as condições dessas
estradas em breve.

PESQUISA
Levantamento da
Confederação Nacional do
Transporte (CNT) aponta
que a qualidade das rodovias
brasileiras melhorou em
2018, mas mais da metade
têm deficiências: 57% das
rodovias avaliadas possuem
algum tipo de deficiência,
35,2% estão regulares,
15,3% ruins e 6,5% péssimas.

Estradas de terra cheias de
lama ou poeira, com buracos
e fissuras. Quando tem asfalto, tem também muito buraco pela frente. Essa é a rotina
enfrentada por motoristas que
trafegam nas estradas na região do Médio Piracicaba e Médio Espinhaço.
Em julho do ano passado o
então governador Fernando
Pimentel (PT) assinou a ordem
de serviço para conclusão da
rodovia MG-010, nos quase 25
quilômetros que restam de
terra entre Conceição do Mato
Dentro e Serro. Os trabalhos
de desmatamento e drenagem
neste trecho chegaram a ser
iniciados, mas a obra foi paralisada em 1º de dezembro de
2018. A obra está orçada em
R$ 40 milhões.
Este é o último trecho da
Estrada Real que falta ser asfaltado e sua conclusão é vista
como um grande estímulo para
o turismo local no futuro. A via

conta ainda com grande fluxo de veículos da mineradora
Anglo American. Por conta do
tráfego intenso, a estrada fica
cheia de pequenas ondulações,
as chamadas costelas.
O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais (DEER/MG) informou que está analisando a
situação de todas as obras que
não foram concluídas pelos
governos anteriores. Somente após finalizar esse levantamento, é que serão avaliadas
as possibilidades de retomar
as intervenções.
MG-229
Na MG-229, aproximadamente 26 km entre Dom Joaquim e Senhora do Porto ainda
não são asfaltados. O trecho
se encontra em péssimo estado de conservação há muitos
anos. A situação piora a cada
período chuvoso e, muitas vezes, o trecho fica intransitável.

NOTÍCIAS DA MINERAÇÃO
Mineradora Vale anuncia a
construção do “Muro de Barão”
No dia 11 de abril, a mineradora Vale anunciou aos moradores de Barão de Cocais
a construção de um muro
para garantir a segurança
do descomissionamento da
barragem Sul Superior, da
Mina de Gongo Soco. O muro
não é definitivo e deverá ser

derrubado após o descomissionamento. A previsão de
construção é de um ano e o
descomissionamento, de três
anos. A obra está estimada
em R$ 500 milhões. Desde 8
de fevereiro, foi dado o alerta de risco de rompimento da
barragem.

Projeto de “Muro de Barão” para conter lama de rejeitos

Ação de São Gonçalo garante
retorno da mina de Brucutu
Um recurso impetrado pela
Prefeitura de São Gonçalo do
Rio Abaixo garantiu à Vale o
retorno da produção plena de
Brucutu. A maior parte das atividades estava suspensa devido a uma liminar concedida
ao Ministério Público de Minas
Gerais que inutilizou uma das
barragens de rejeito da mina.
O dispositivo agora foi derrubado pela movimentação da
administração municipal. A
Prefeitura de São Gonçalo impetrou o recurso alegando que
a paralisação da mina causa
impacto financeiro de quase

R$ 230 mil por dia aos cofres
públicos, valores correspondentes aos royalties que deixam de ser recolhidos.
Outra barragem da mina de
Brucutu que foi alvo de ação
do Ministério Público é a de
Laranjeiras (Norte), instalada
em Barão de Cocais. A estrutura chegou a ter o funcionamento interrompido, mas a
decisão foi revertida pela própria Vale. Com isso, agora a
Vale tem sinal verde para usar
as duas barragens que recebem rejeito de Brucutu e reativar a mina em sua plenitude.
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“Sirene manual eleva risco
de falha”, diz geotécnico

35

metros de altura (o
equivalente a um prédio
de 12 andares), 5 metros
de fundação, 10 metros
de espessura e 400
metros de extensão
terá o “Muro de Barão”.

“

Medidas que
acarretem a paralisação
de atividades devem
ser tomadas a partir de
elementos concretos e
não em virtude de meros
receios decorrentes
de ilações em razão
de erros cometidos
em circunstâncias
manifestamente diversas
da que se apresenta
na espécie.

“

10

Nelson Missias de Morais
Presidente do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais

Após o acionamento equivocado das sirenes da Vale
em Itabira e São Gonçalo do
Rio Abaixo, em março deste
ano, este sistema de alerta de
risco de rompimento de barragem foi colocado em xeque.
A empresa alegou que o equívoco foi ocasionado por um
“desacerto técnico”.
Para o mestre em Gestão
de Riscos em Geotecnia e
Desastres Naturais, Gustavo
Antônio da Silva, o funcionamento ideal de acionamento
de sirenes seria através do
uso de inteligência artificial,
diferente do que normalmente acontece na dinâmica
utilizada por mineradoras.
Segundo o especialista, o sistema mais eficaz deveria ser
capaz de realizar o monitoramento e gerar informações
de forma automática. “Assim
a possibilidade de falha humana e acionamentos errados diminui”, afirma.
SISTEMA AUTOMÁTICO
O Sistema Automático de
Informações de Emergência
citado por Gustavo Antonio
já é uma realidade no Brasil
e a tecnologia pode ser im-

Geotécnico Gustavo da Silva
portada. “Esse tipo de tecnologia existe no mundo todo,
depende da disponibilidade
de recursos da empresa”,
ressalta.
Gustavo Antônio explica
que, geralmente, as sirenes
são instaladas a 10 km ao
entorno do leito, onde possivelmente passaria os rejeitos
ou água em caso de rompimento de uma barragem. A
medida de segurança alerta
os moradores das chamadas
áreas de autossalvamento;
trechos que precisam ser
evacuados. Normalmente, os
“botões de emergência” são
acionados por colaboradores
que monitoram o Centro de
Controle de Operações.

Na Vale, geotécnico aciona Sala
de Controle, que aciona sirene
Em reunião da Câmara
Municipal de Itabira, em 19
fevereiro, o gerente-executivo da Vale, Rodrigo Chaves,
informou que as sirenes da
mineradora são instaladas
fora das áreas de impacto
e que o acionamento é feito
via protocolo de segurança.
“Este [sistema] é acionado
pelo geotécnico responsável

que, por sua vez, aciona uma
sala de controle e, aí sim,
aciona a sirene”, esclareceu.
Atualmente a sala está
situada em Itabira e funciona
24 horas, todos os dias da
semana. Segundo o executivo, o funcionamento dessa
sala de emergência é de
conhecimento de todos os
colaboradores da Vale.
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DESAFIO BROU BRUTO

30 e 31 de março 2019 • Conceição do Mato Dentro

S

Conceição é palco da maior festa
do mountain bike e trail run do país

1.150

atletas inscritos para provas
em diversas categorias

LOTAÇÃO MÁXIMA
Lucas com a esposa Natália Leite e Brou

“

O Desafio Brou foi um divisor de
águas. O turismo em Conceição volta
a crescer dia após dia, mérito desta
gestão, mas um evento como este
proporciona uma visibilidade ainda
maior, dentro de um esporte que
cresce absurdamente no país.

Lucas Henrique Martins, 40 anos, morador
do Bandeirinha, campeão com a esposa
Natália Leite da categoria Dupla Mista

“

O Desafio Brou
fortaleceu o
turismo. Quem
não conhecia
vai voltar para
cá. E fortaleceu
também a
prática do
mountain bike.

Wagner C. da Cruz Junior
1º lugar categoria
Peso Bruto

na rede hoteleira composta por
mais de 35 hotéis e pousadas

“
“

Participei da corrida, que é um
esporte que a criança e o idoso, o
rico e o pobre podem participar.
O Desafio Brou foi um evento
muito importante para o
turismo e o esporte.
Eduardo Cassimiro de Assis,
4º lugar na categoria 20 km Trail Run

Conceição é uma cidade de
grande potencial de esporte
outdoor. Um evento como o
Desafio Brou traz ainda mais
visibilidade para a cidade.
Filipe Augusto Madeira
5º lugar na categoria 20 km Trail Run

Eduardo (1º à esq.) e Filipe (1º à dir.)

ucesso! Esta é a palavra que resume
o Desafio Brou de Mountain Bike e
Trail Run, realizado nos dias 30 e
31 de março, um sábado e domingo, em
Conceição do Mato Dentro. Foram 1.150
inscritos, com participação em peso dos
atletas do município. Além do espetáculo do esporte, a pista do aeroporto, onde
aconteceu a concentração do evento, foi
palco de shows de música, barraquinhas
de comidas e bebida, muita confraternização e alegria.
O Desafio Brou também lotou as pousadas e hotéis e aqueceu as vendas no comércio. “O Desafio Brou de Mountain Bike
e Trail Run foi indiscutivelmente o melhor
evento que Conceição já fez para a geração de renda e divisas para o município”,
declara a secretária de Turismo, Rejane
Ottoni. Para a Prefeitura, a realização de
eventos como esse ajudam a projetar Conceição do Mato Dentro na rota do turismo,
revelando todos os potenciais da Capital
Mineira do Ecoturismo.
O resultado do Desafio Brou foi tão positivo que os organizadores já planejam
voltar o ano que vem, não apenas com um
evento, mas com outras modalidades de
disputas. “Muito obrigado a todos os atletas que acreditaram no nosso sonho! Gratidão à diferenciada cidade de Conceição
do Mato Dentro pelo apoio incondicional”,
declarou um dos idealizadores do evento,
Thiago Drews Elias, o Brou. Foi o apelido
dele, inclusive, que deu nome à prova.

carregamos um

propósito

No peito

A quem se propõe a reimaginar a mineração todos os dias,
trabalhando com integridade, segurança, inovação, respeito pelas
pessoas e pelo meio ambiente: nosso profundo agradecimento.

1º de maio - dia do Trabalho

