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Os jornais O Tempo e Super Notícia desta terça-feira, 20 de setembro, trazem matéria sobre as
eleições em Belo Horizonte, abordando recursos para obras de infraestrutura na Região
Metropolitana da capital. Especificamente Anel Rodoviário, Metrô e Rodoanel.
Na sexta-feira, dia 16 de setembro, a reportagem de O Tempo solicitou informações atualizadas à
Setop sobre os dois desses empreendimentos. Vejam a resposta encaminhada e o texto publicado
abaixo:
Resposta
O anteprojeto do Anel foi concluído no prazo e nos termos definidos no acordo feito na Justiça
Federal. Sobre o Metrô, a situação permanece inalterada. O Governo do Estado aguarda
manifestação do Governo Federal sobre a transferência de responsabilidade. Reiteramos que o Anel
é uma rodovia federal, sob responsabilidade do DNIT e o Metrô, também sob gestão federal, está sob
responsabilidade da CBTU.
O que foi publicado sobre o Anel
“O DER-MG informou que já concluiu o anteprojeto e o enviou ao Dnit. O órgão federal, entretanto,
disse que ainda não o recebeu. Pelo acordo judicial, o Dnit tem até o fim de 2016 para abrir o
processo de licitação. Porém, não há garantia de execução dos serviços diante do ajuste fiscal.”
A reportagem informa de forma equivocada que, após concluído, o anteprojeto foi enviado ao DNIT.
Ela não solicitou e não recebeu essa informação, portanto não tinha o direito de supor. O anteprojeto
foi encaminhado à Justiça Federal, que mediou o acordo, não ao DNIT. A informação dada merecia o
tratamento correto. O leitor agradeceria. Um adendo: sobre o metrô e o rodoanel as informações
condizem com a realidade.
Essa assessoria reitera sua política de responder a matérias publicadas que, além de deturpar a
informação recebida, buscam alimentar polêmica onde essas não existem.

Atenciosamente,
Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado e Transportes e Obras Públicas
Enviar para impressão

