
Descaso com MT 358 e 339 
indigna motoristas

PERIGO NA ESTRADA

Motoristas que necessitam 
transitar pela MT 358, que 
liga Tangará da Serra a Campo 
Novo do Parecis tem passado 
por constantes desgastes, se-
jam eles emocionais, finan-
ceiros ou psicológicos. Se 
em circunstâncias normais o 
tráfego em distâncias por me-
nores que sejam já faz a adre-
nalina subir, imagine quan-
do se encontram pela frente 
verdadeiras crateras. Assim 
pode ser classificada a MT ci-
tada. Em um trecho antes de 
chegar a Serra do Parecis, o 
tráfego virou uma verdadeira 
maratona. “Tem que escolher 
o menor buraco para se cair 
dentro, principalmente quan-
do não se conhece a estrada e 

A viagem 
além de cansativa, 
tornou-se 
bastante perigosa

A MT  339 foi promessa de campanha de Pedro Taques

não há como desviar”, recla-
mou João Salgueiro Neto que 
está na estrada há 14 anos.

Para os caminhoneiros que 
trafegam na via, a viagem 
além de cansativa, tornou-se 
bastante perigosa. Segundo o 
caminhoneiro, os remendos 
no local já não são mais sufi-
cientes. “Ali não adianta mais 
ficar remendando, tem que ti-
rar tudo e fazer de novo, pois 
o material usado e o serviço 
feito é muito ruim”, comen-
tou.

Além desse trecho, João 
salienta a MT 339, onde os 
atoleiros nessa época do ano 

são frequentes por causa das 
intensas chuvas. “Outra es-
trada que está precisando ser 
lembrada é a 339, embora 
tenham dado uma mexida lá 
essa semana ainda tá longe 
de ficar boa. Depois de anos 
de promessas tivemos a espe-
rança de que ela realmente se-
ria asfaltada, até começaram 
ali uns três quilômetros mas 
abandonaram. Não chegou 
nem na Fazenda São Marce-
lo” , frisou indignado.

A MT 339 até o momento 
tem exatamente 2,5 quilôme-
tros de pavimentação de um 
total projetado de 122 quilô-
metros, estando orçada em 
cerca de R$ 130 milhões.

A referida MT foi inclusive, 
promessa de campanha de 
Pedro Taques em busca de sua 
reeleição, quando esteve em 
Tangará da Serra acompanha-
do do ex secretário Estadual 
de Infraestrutura Marcelo Du-
arte, quando afirmaram a re-
tomada tempestiva das obras 
no local.
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