
Fernando Pimentel entrega obra da Rodovia
dos Cristais, entre Curvelo e Cordisburgo
Qua 26 abril

O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, entregou nesta quarta-feira (26/4) em Curvelo,
Território Central, as obras da LMG-754, a Rodovia dos Cristais, que liga o município a
Cordisburgo. O Governo de Minas Gerais investiu R$ 79,5 milhões para execução do trecho
Curvelo–Cordisburgo, incluindo recursos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais (Codemig).

Pimentel também assinou despacho governamental definindo como prioridade o investimento de
R$ 10,6 milhões em obras de melhoria da rodovia MG-231, no trecho compreendido entre a BR-040
e o perímetro urbano de Cordisburgo.

“Estamos muito felizes em entregar uma obra que integra uma artéria importante das rodovias de
Minas Gerais, que é a Rodovia dos Cristais. É uma ligação importantíssima entre Cordisburgo e
Curvelo e vamos aumentá-la agora. Já acertamos para ampliar o trecho até a BR-040, viabilizando
definitivamente o Circuito dos Cristais, que é um circuito turístico importante para Minas Gerais”,
afirmou.

Fernando Pimentel reforçou a importância da participação da população na escolha das obras,
ressaltando que, apesar da crise, o governo tem conseguido avançar nas ações que beneficiam
diretamente a vida dos mineiros.

“A tarefa do governante é ouvir a população, as demandas de cada região e identificar as iniciativas
de fato importantes que têm de ser mantidas, realizadas, preservadas e entregues. Foi assim que a
gente fez com os Fóruns Regionais de Governo. E o primeiro Fórum que a gente fez aqui em
Curvelo detectou que essa era uma obra fundamental para ser retomada. Essa obra é do povo de
Minas Gerais, do povo de Curvelo, do povo de Cordisburgo. É daqueles que pagam impostos e que
precisam, de alguma, forma ter o retorno em forma de políticas públicas que melhorem a vida das
pessoas”, declarou.

Rodovia dos Cristais

A retomada das obras de revitalização e melhoria da estrada foi compromisso assumido por
Pimentel durante o lançamento, em agosto de 2015, do Fórum Regional de Governo Território
Central, em Curvelo.

A obra conta com 40,25 quilômetros de extensão, além da implantação e pavimentação de 2,7
quilômetros em pista dupla da Avenida Suzana Pinto Canabrava, em Curvelo. As intervenções na
LMG-754 incluíram a construção de cinco pontes, sendo duas sobre o Riacho Fundo, com 36
metros de extensão; uma sobre o Ribeirão Maquiné, com 40 metros de extensão, uma sobre o
Córrego Quintino Vargas, com 30 metros de extensão, e uma sobre o Ribeirão do Onça e a Ferrovia
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Centro Atlântica (FCA), com 180 metros de extensão.

As obras foram iniciadas em setembro de 2013 e paralisadas em novembro de 2014, sendo
reiniciadas em setembro de 2015, tendo sido concluídas na primeira quinzena de abril de 2017. As
intervenções vão beneficiar diretamente cerca de 150 mil pessoas residentes nos dois municípios e
região, dando melhores condições de tráfego entre Curvelo e Cordisburgo, além de reduzir a
distância entre os Territórios de Desenvolvimento Central, Norte e Alto Jequitinhonha e a capital
mineira.

Novas obras

Durante a solenidade, Pimentel autorizou o investimento de R$ 10,6 milhões, com recursos do
orçamento-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais
(DEER-MG), para melhoria da MG-231, entre a BR-040 e a cidade de Cordisburgo, sob a
supervisão da Secretaria de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais (Setop) e do DEER-
MG.

A recuperação da rodovia MG-231, somada às obras de pavimentação na LMG-754 e na Avenida
Suzana Pinto Canabrava, vai criar um corredor de transportes de pessoas e bens ligando a BR-040
a Curvelo e os municípios de Araçaí e Cordisburgo. O secretário de Estado de Transportes e Obras
Públicas, Murilo Valadares, destacou o empenho do governo em realizar a obra. “É um esforço
muito grande, mesmo nessa crise. Essa obra só foi possível através de recursos da Codemig. Nós
estamos sempre atentos e o que o for prioritário e for discutido nós vamos tentar fazer”, reforçou.

O prefeito de Curvelo, Maurílio Guimarães, destacou o trabalho republicano da gestão do
governador Fernando Pimentel ao atender a todas as regiões do Estado. “Temos que agradecer
pela sua atitude. Essa é uma notícia muito boa não só para a região, mas principalmente para os
moradores do Jequitinhonha”, afirmou. 

Circuito dos Cristais

Ainda durante a visita à Curvelo, Fernando Pimentel esteve no Circuito dos Cristais, o primeiro
Autódromo Internacional de Minas Gerais. O governador visitou as instalações e deu uma volta na
pista para conhecer o circuito, inaugurado em 2016, e que integra o calendário da Stock Car, maior
categoria do automobilismo brasileiro. 

Também participaram da cerimônia os secretários de Estado de Governo, Odair Cunha, de Saúde,
Sávio Souza Cruz, de Turismo, Ricardo Farias, de Desenvolvimento e Integração do Norte e
Nordeste de Minas Gerais, Epaminondas Pires de Miranda, da Secretaria Extraordinária de
Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais, Wadson Ribeiro, a secretária geral-adjunta,
Alcione Comonian, o secretário executivo do Fórum Regional Território Central, Otávio Sales, o
deputado federal Gabriel Guimarães, o presidente da Codemig, Marco Antônio Castello Branco, o
diretor-geral do DEER-MG, Djaniro da Silva, prefeitos, vereadores, autoridades locais e lideranças
comunitárias.
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