
Governador debate investimentos em
infraestrutura em Minas na Abdib Fórum 2020
Sex 04 dezembro

O governador Romeu Zema participou, nesta sexta-feira (4/12), por meio de videoconferência, do
Abdib Fórum 2020, realizado pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base
(Abdib). Romeu Zema foi um dos participantes do painel “Diálogo com os governadores”, que
debateu a infraestrutura no Brasil.

Em sua participação, o governador destacou a importância das reformas tributária, política e
administrativa, necessárias para modernização do Estado brasileiro e, consequentemente,
fundamentais para atração de investimentos e geração de empregos.

Além disso, Zema chamou atenção para o parque fabril mineiro, o segundo maior do país, e citou
como diferencial o fato de Minas ter a maior malha rodoviária e ferrovias que interligam o setor
produtivo aos portos do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo.

De acordo com o governador, desde quando assumiu o governo, um grande trabalho de
desburocratização e redução de processos foi colocado em prática com objetivo de atrair mais
investimentos. “Em dois anos assinamos quase R$ 85 bilhões de protocolos de intenções, o que
representa três vezes mais do que o último governo fez em quatro anos. Isso demonstra que
oferecemos segurança jurídica, previsibilidade e regulação”, afirmou.

Livro Azul

Ainda durante o painel, o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato,
detalhou os projetos que fazem parte do “Livro Azul da Infraestrutura”, que foi lançado no evento. O
documento é um levantamento dos principais projetos de infraestrutura do Brasil, tanto no âmbito
federal quanto estadual.

Segundo Marcato, o programa de concessão ficou nos dois primeiros anos de governo na fase de
formatação, mas, em 2021, o mercado contará com um conjunto de editais que serão publicados.

Rodoanel

Em relação aos projetos do modal rodoviário, o secretário citou o plano do Rodoanel da Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Com investimentos estimados de R$ 7 bilhões para a construção
de 100 quilômetros, o projeto irá tirar o fluxo de caminhões da capital.

O edital estará disponível para consulta pública a partir de fevereiro de 2021. Atualmente, o projeto
encontra-se na fase de modelagem, e a forma de contratação será por meio de Parceria Público-
Privado (PPP).

Rodovia

O Programa de Concessões Rodoviárias, que totaliza sete lotes, também foi apresentado pelo
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O Programa de Concessões Rodoviárias, que totaliza sete lotes, também foi apresentado pelo
secretário. Os investimentos estimados são da ordem de R$ 7,1 bilhões para um conjunto de 3 mil
quilômetros. Os lotes do Triângulo e Sul de Minas estarão disponíveis para consulta pública no
início do próximo ano.

Ainda fazem parte do programa de infraestrutura a concessão do Mineirinho, do Terminal
Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), Aeroporto da Pampulha, metrô e parques
estaduais.

Participaram do painel o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e Verônica Sanchez,
chefe da assessoria especial do Ministério do Desenvolvimento Regional.

 


