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Governo MT entrega até abril pavimentação da MT 343
Cristiane Sagioratto
Da Redação afolhadomedionorte

O prefeito de Porto Estrela
Eugênio Pelachim, concedeu
entrevista na manhã desta
segunda-feira (22.01) ao Jornal
Folha do Médio Norte e falou
sobre o andamento das obras de
pavimentação da rodovia MT343, que liga Porto Estrela a
Barra do Bugres.
Ao todo serão mais de 35
quilômetros de asfalto que vem
beneficiar quem trafega
diariamente tanto caminhões
como veículos de passeio. O
município vai se conectar até
Barra do Bugres e também com
a região de Cáceres. Nossa
gestão sempre vai ajudar aos
moradores que mais precisam",
declarou o prefeito Pelachim,
a s s e g u r a n d o
o
desenvolvimento regional com
as ações de melhoria da
infraestrutura no município.
De acordo com o prefeito, a
previsão para o término das
obras é para abril deste ano. Na
avaliação do Chefe do
Executivo Municipal, a
pavimentação da MT 343 vai
reduzir o tempo de ida e vinda
de quem precisa se deslocar de
Porto Estrela a Barra do
Bugres, principalmente nos
horários de pico. “Se gasta em
média 1h a ida e vinda de Porto
Estrela a Barra do Bugres, com
a pavimentação da rodovia o
tempo de chegada de um
município a outro será bem
menor”, garantiu o prefeito de
Porto Estrela.
O prefeito afirma que a
obra é muito importante para

o município e que vem de
encontro para atender as
necessidades de todos.
“Estou muito feliz em saber
que o asfalto vem beneficiar
todos que precisam trafegar
pelo trecho, isso me deixa
muito feliz em saber que a
obra vem até a Barra do
Bugres. A obra é muito
importante para Porto
Estrela”, destaca o prefeito.
Já o encarregado da empresa
de Terraplanagem Centro
Oeste, Marcelo Gusmão
Mariano, informou que em
março as obras de
pavimentação da via voltam a
todo vapor e que por conta da
chuva fica inviável dar
continuidade no andamento
dos trabalhos neste mês. “A
TCO vai concluir a obra a e vai
entregar o mais rápido
possível”, garantiu Gusmão.
Neste mês de janeiro, a
empreiteira vem realizando
serviços de tapa buraco na MT
343 como cascalhos e com a
utilização de maquinários
como motoniveladora.
Mais benefícios
Além da conclusão da
pavimentação da MT 343, a
Prefeitura de Porto Estrela vem
trabalhando com afinco na
restauração das pontes do
município.
O município conta com 40
pontes, a grande maioria delas,
necessita de restauração
urgente e o prefeito atendeu a
necessidade da população.
Estão sendo restauradas duas
pontes, entre elas da
Comunidade Salobra Grande e
a do Córrego da Onça.
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