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Governador e vice-governador inauguram Aeroporto e ETEs em Lavras BELO HORIZONTE
(17/03/10) - O governador Aécio Neves e o vice-governador Antonio Anastasia fizeram, nesta
quarta-feira (17), em Lavras, no Sul de Minas, a entrega das obras de reforma e ampliação do
Aeroporto Regional e de duas estações de tratamento de Esgoto (ETEs) da Copasa. As obras
receberam R$ 36,6 milhões em investimentos do Governo de Minas. Ainda em Lavras, o
governador anunciou mais R$ 13,6 milhões para obras nas áreas de infraestrutura, saúde e
educação.
As obras de reforma e ampliação do aeroporto de Lavras foram financiadas pelo Programa de
Revitalização dos Aeroportos (Proaero), do Governo do Estado. No Proaero, a seleção dos
aeroportos é baseada na distribuição estratégica do Estado, na densidade populacional, nas
melhorias previstas no Plano Aeroviário do Estado de Minas Gerais (PAEMG) e nos pareceres
das vistorias dos técnicos da Aeronáutica e da Anac.
Desde 2009, foram investidos R$ 120 milhões nos aeroportos de Capelinha, Valadares, Lavras,
Oliveira, Ouro Fino, Curvelo, Divinópolis e Guaxupé (concluídos), além de Piumhi, Passos,
Cláudio e Ubá, em andamento.
"O Proaero visa dotar a nossa malha aérea de qualidade e de condições para que possamos ter
voos regulares, comercias, inclusive para Lavras, ligando Minas a outros estados brasileiros,
mas pousando no interior do Estado. O Estado está induzindo esses voos através, inclusive, de
isenção do ICMS na gasolina”, disse o governador Aécio Neves.
Dentro do Proaero, também já foi licitada a obra para o aeroporto de Viçosa, com R$ 5,2
milhões de investimentos. Os projetos de engenharia dos aeroportos de Almenara, Araçuaí,
Araguari, Arinos, Campina Verde, Caxambú, Januária, João Pinheiro, Paracatu, Patos de Minas,
Patrocínio, Pirapora, Ponte Nova e Taiobeiras, já foram finalizados.
A reforma do Aeroporto Regional de Lavras possibilitou melhoramentos da pista que passa a
suportar pouso e decolagem de aeronaves maiores, com capacidade para até 50 passageiros.
Foi construída nova pista de taxiamento e construído pátio para abrigar aeronaves. Para
melhorar as condições de voo, foi implantado o balizamento noturno, com auxílio de navegação
com biruta iluminada e farol rotativo. Também foram construídos novos terminal de passageiros
e estacionamento.
ETE

O governador Aécio Neves também entregou as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) do
Ribeirão Vermelho e da Água Limpa. A Copasa investiu R$ 25,3 milhões nas duas estações, que
beneficiarão 80% da população com água e esgoto tratado. As ETEs também contribuirão para
evitar o lançamento de esgoto nos rios Vermelho e Grande e no lago de Furnas.
A ETE do Ribeirão Vermelho tem capacidade para tratar 281,34 milhões de litros de esgoto por
segundo. A estação foi planejada para atender a demanda até 2026. Já a ETE de Água Limpa,
que entrará em operação em maio, poderá tratar até 120,14 litros por segundo.
Além dessas duas obras, a Copasa opera a ETE Vista Alegre. As três juntas tratarão, até
dezembro, 100% do esgoto coletado em Lavras.
Obras viárias
O governador também autorizou a liberação de R$ 8 milhões para a conclusão da pavimentação
do Anel Viário Tancredo Neves. O anel tem 11,1 quilômetros de extensão. O projeto de
engenharia vai incluir a pavimentação da estrada do Funil e a do Madeira.
Ele também anunciou a liberação de R$ 4 milhões para obras do Programa de Recapeamento e
Melhoria Viária em Lavras. Aécio Neves autorizou o Departamento de Estradas de Rodagem
(DER/MG) a elaborar o projeto de alargamento da ponte que liga Lavras a Rio Vermelho.
"Pretendo fazer um convênio com a prefeita Jussara Menicucci para imediatamente iniciarmos
um programa de recapeamento, de melhoria viária em Lavras. Sei que muitas ruas estão com
problemas graves hoje e pretendo transferir à prefeita a quantia expressiva de R$ 4 milhões
para que a própria prefeitura possa, rapidamente, fazer o processo licitatório e iniciar essas
obras", afirmou.
Saúde e educação
O governador também assina convênio de R$ 1 milhão com a Prefeitura de Lavras para a
construção do Ambulatório Médico Especializado, Centro de Fisioterapia e Centro de
Especialidades na Zona Norte da cidade. Ele também autorizou a Secretaria de Estado da
Educação a assinar um convênio com a prefeitura para a reforma da Escola Estadual Dora
Matarazzo. Serão liberados R$ 635,7 mil.
O governador Aécio Neves também liberou kits com chuveiros e lâmpadas do programa Energia
do Bem para 33 instituições. A representante da Apae Elen Mirian Lopes recebeu o kit em
nome das entidades beneficiadas pelo programa, que foi lançado em 2009. Ao final da
solenidade, Aécio Neves e Antonio Anastasia receberam o título de Cidadão Honorário de Lavras.
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