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INDÚSTRIA, COMÉRCIO E LOGÍSTICA
Industry, Commerce and Logistics

alongside

Há disponibilidade de grandes áreas
públicas e privadas em locais estratégicos ao longo
dos 25 km da BR 381 e também da BR 491. As BRs
381 e 491 se interligam na região do Distrito
Industrial do Município, fator que contribui para
alavancar e atrair inves mentos na área de
logís ca, a exemplo do centro de distribuição da
Coca-Cola FEMSA.

Large public and private areas are
available in strategic loca ons along the 25 km
of BR 381 and also BR 491. BRs 381 and 491
interconnect in the Industrial District of the
Municipality, a factor that contributes to boost
and a ract investments in the logis cs area,
such as the Coca-Cola distribu on center.

Próximo à BR 491 está instalado o Porto Seco
Sul de Minas que possui o cer ﬁcado de Operador
Econômico Autorizado (OEA) oferecido pela
Receita Federal e reconhecido mundialmente.
Recentemente, o Grupo apresentou projeto de
expansão de seu negócio com a instalação de hub
logís co em Três Corações. Somado ao projeto do
hub, requereu autorização, junto ao Ministério de
Infraestrutura, para u lização da short-line
c o m p r e e n d i d a e n t r e Va r g i n h a / Tr ê s
corações/Lavras que está interligado ao trecho
ferroviário FCA/VLI Logís ca, para acesso ao
terminal portuário de Angra dos Reis.

Next to BR 491, Porto Seco Sul de Minas
is installed, and it which has the cer ﬁcate of
Authorized Economic Operator (OEA) oﬀered
by the Brazilian Federal Revenue and
recognized worldwide. Recently, the Group
presented a project to expand its business with
the installa on of a logis cs hub in Três
Corações. In addi on to the hub project, it
requested authoriza on from the Ministry of
Infrastructure to use the short-line between
Varginha/Três Coração/Lavras, which is
connected to the FCA/VLI Logís ca railway
sec on, to access the Angra dos Reis port
terminal.

A proximidade com os municípios de São
Tomé das Letras e São Bento Abade, com intensa
exploração do quartzito, beneﬁciou nosso
Município com instalação de duas empresas que
operam na transformação do mineral em sílica.
Novo inves mento no setor deve ser viabilizado o
que trará autonomia ao Estado na produção desse
subproduto u lizado em larga escala na produção
de dessecantes, vidros e componentes
eletrônicos.
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The proximity to the municipali es of
São Tomé das Letras and São Bento Abade,
with intense explora on of quartzite,
b e n e ﬁ te d o u r M u n i c i p a l i t y w i t h t h e
installa on of two companies that operate in
the transforma on of the mineral into silica.
New investment in the sector must be made
possible, which will bring autonomy to the
State in the produc on of this by-product used
on a large scale in the produc on of
desiccants, glass and electronic components.

Commerce:

Agriculture

Industry

Services

Commerce

T h e c o n j u n c t i o n o f s o i l q u a l i t y,
topography, climate, and hydrography make the
municipality highly propitious to agricultural
development. Thus, the production of specialty
coﬀee, the planting of corn, wheat, soybeans and
potatoes, the production of avocados and grapes
(these for the production of ﬁne wines), allows
the installation of companies focused on
agribusiness to be attractive in addition to the
ease of mechanization in production.
Cattle breeding has outstanding
participation in the city's economy, through its
dairy and beef cattle.

200.000

The daily production of milk is 200,000
liters. In agriculture, it is worth highlighting the
production of corn (143,000 t), wheat (10,500 t),
soybeans (38250 t), coﬀee (17,400 t) and potatoes
(3,600 t), avocados (6,000 t), and wine grapes (72
t), quantities recorded in the year 2018.

Aderiu ao Projeto MINAS LIVRE PARA CRESCER, o Programa Estadual de
Desburocratização e tem como objetivo tornar Minas Gerais o estado mais
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livre para se empreender do Brasil.
Joined the MINAS LIVRE PARA CRESCER Project, the State Program for
Debureaucratization and aims to make Minas Gerais the freest state to
undertake in Brazil.

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Environment and Sustainability

O Município está em área de domínio do
Bioma Mata Atlântica e do Bioma Cerrado.
Encravado nos arredores da área central da cidade,
foi criado em 2014 o Parque Municipal Chácara das Rosas,
área de preservação ambiental, de proteção integral, com
seus 8,8127 ha de Bioma Mata Atlântica.

Saneamento básico - COPASA
ESGOTO - O município conta com coleta e
tratamento de esgoto, distribuídos em dois sistemas de
tratamento sendo o ETE Rio Verde e ETE Rio do Peixe, com
previsão de atendimento de 80% da população até 2024.
ÁGUA - Sua população urbana é 99% abastecida
com água tratada.
Três Corações conta com o Programa de
Monitoramento da Vazão e Cheia do Rio pela Defesa Civil.

Resíduos Sólidos Urbanos
A coleta dos resíduos sólidos urbanos é realizada
pelo município. Os resíduos são depositados no aterro
sanitário, com vida útil estimada em mais 15 anos.
A coleta seletiva é realizada em parte da cidade pela
Associação denominada Associação de Catadores de
Materiais Recicláveis de Três Corações (ACAMTC), que
conta hoje com 26 associados.
Existem cerca de 55 catadores autônomos que
vivem da coleta seletiva. Esses passam de porta em porta
fazendo coleta de materiais recicláveis, utilizando para
locomoção bicicletas ou carrinhos de mão. Esses catadores
comercializam os materiais coletados em diversos pontos

de entrega de sucateiros.

Políticas Públicas
O município possui:
•

Plano Municipal de Saneamento Básico;

•
Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos Urbanos, de acordo
com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
•
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
Ambiental.
•

Selo Verde – certiﬁcação ambiental de empresas.

•

Adoção de praças – por empresas parceiras.

•

Sala Verde – centro de educação ambiental.

•
Horto municipal – para produção e doação de
mudas.
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SAUDÁVEL

SUSTENTÁVEL
- Implantação do Plano de Mobilidade;
- Implantação e proteção de unidades
de conservação e áreas verdes;
- Plano de preservação de mananciais
e gestão de resíduos.

- Intensiﬁcar e garantir ações preventivas;
- Promover atenção integral à saúde
para todos;
- Qualiﬁcar as equipes de saúde;
- Melhoria da infraestrutura esportiva
e lazer.

DIVERSIDADE HUMANA

EDUCAÇÃO:
Para todos, para tudo e sempre.
Em tempo integral.

INOVADORA E CONECTADA

SEGURA E EFICIENTE

- Fomento à inovação;
- Implantação 5G e expansão 4G e 3G;
- Ecossistemas digitais;
- Cidade inteligente.

- Segurança institucional;
- Segurança jurídica;
- Modernização administrativa
e de gestão pública;
- Implantação da governança.

Página

11

