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O Programa Linha Verde, lançado no último dia 24 pelo Governador Aécio Neves, foi apresentado,
hoje (02), aos servidores da Secretaria de Transportes e Obras Públicas (Setop). A apresentação foi
feita pelo secretário Agostinho Patrús, que considera importante o conhecimento do projeto pelos
servidores, exigindo grande envolvimento e dedicação de todo corpo técnico da Secretaria e dos
seus órgãos vinculados – Departamento de Estradas de Rodagem (DER/MG) e Departamento de
Obras Públicas de Minas Gerais (Deop/MG), principalmente porque o prazo para a conclusão da
obras, definido pelo governador, foi de 12 meses. As obras da Linha Verde prevêem intervenções na
Avenida dos Andradas e Contorno, Avenida Cristiano Machado e Rodovia MG-010. Este é o maior
conjunto de obras já realizado em Belo Horizonte nos últimos 20 anos, segundo o Secretário. As
obras na MG-010 terão início em Julho. As Obras do Arrudas e Cristiano Machado em Setembro
deste ano. De acordo com Agostinho Patrús, a Linha Verde trará significativa melhoria na qualidade
de vida da população da região metropolitana de Belo Horizonte.Além da Linha Verde, foi
apresentado um balanço das atividades realizadas pela Pasta, bem como as atividades desenvolvidas
pelo DER/MG e Deop/MG.O Diretor de Projetos e Custos do Deop, Alexandre Manata, assegurou que
o este Departamento vem realizando grandes investimentos na execução das obras públicas, visando
garantir o desenvolvimento de Minas. Ele citou como exemplo a conclusão das obras do Expominas,
onde estão sendo investidos cerca de 40 milhões de reais e do Conex em Juiz de Fora.Por sua vez, o
diretor-geral do DER/MG, José Élcio Santos Montese, fez um balanço dos programas estruturadores
que estão em franco desenvolvimento. Ele citou entre outros o Proacesso, que permitirá a
pavimentação de todos os 224 municípios que ainda não possuem ligação asfáltica; o Pro-MG,
projeto que visa a recuperação e melhoria da malha rodoviária estadual e o Programa de Plataforma
Logística do Triângulo, que prevê a melhoria da infra-estrutura viária do Triângulo, em parceria com
o setor sucro-alcooleiro.O Secretário disse que, seguindo orientação do Governador Aécio Neves, o
ano de 2005 é o ano dos avanços. Para isso, conta com o apoio e a dedicação de todos os servidores
da Setop, Deop e DER e confia na capacidade técnica da equipe na implantação dos diversos
projetos sob a responsabilidade de sua pasta, “todos eles, com um só objetivo: o de fazer de Minas o
melhor lugar para se viver e investir.”Agostinho Patrús ressaltou ainda a importância das tarefas de
cada funcionário de sua equipe no processo de consolidação dos projetos e programas sob a

responsabilidade da Secretaria de Obras. “O funcionário que confere uma documentação, estabelece
contatos com prefeitos, digita dados numa planilha; enfim, todos estão trabalhando e contribuindo
para o desenvolvimento econômico-social de Minas Gerais.O Secretário Agostinho Patrús salientou
que o Projeto Linha Verde restabelecerá o orgulho dos mineiros nesta Minas pujante e de grandes
tradições. No entanto, não podemos deixar de lado projetos simples como o de apoio aos municípios
que através de um simples mata-burro ou de pontes e bueiros leva uma melhoria de vida a centenas
de mineiros espalhados pelas diversas regiões do Estado. FONTE: Assessoria de
Comunicação/SETOP (02/06/2005)
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