Governador inaugura obras de modernização
do aeroporto de Divinópolis
15 de Março de 2010 , 13:15
Atualizado em 16 de Março de 2010 , 12:25
Omar Freire_Imprensa MG

DIVINÓPOLIS (11/03/10) - O governador Aécio Neves e o vice-governador Antonio Anastasia
inauguraram, nesta quinta-feira (11), obras de modernização e ampliação do Aeroporto
Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, no Centro-Oeste do Estado. A obra recebeu R$ 11 milhões do
Governo de Minas. Ainda na cidade, o governador lançou a pedra fundamental do Hospital
Público Regional e autorizou a liberação de R$ 8,9 milhões para a sua construção.
No Clube Estrela do Oeste, no Centro da cidade, Aécio Neves também autorizou o repasse de R$
6 milhões para pavimentação de vias públicas, R$ 840 mil para a construção de duas Unidades
Básicas de Saúde nos bairros Tietê e Sagrada Família e R$ 730 mil para a construção do
terminal de passageiros do Aeroporto Brigadeiro Cabral. O governador ainda autorizou a
licitação para a construção da nova sede da 12ª Superintendência Regional de Educação.
“Estamos inaugurando o novo aeroporto de Divinópolis. Um aeroporto regional da maior
importância, indutor do desenvolvimento econômico. Ele atrai investimentos, facilita a vida
daqueles que já estão aqui instalados, portanto, uma demanda importante para uma cidade-polo
como é Divinópolis”, disse o governador. E completou: “já o Hospital Regional, uma demanda,
uma necessidade, uma carência quase que histórica dessa cidade, começa agora a ser
implementado. Um hospital todo equipado é o que pretendemos oferecer à população de
Divinópolis”.
O governador e o vice-governador estavam acompanhados do secretário de Estado de Saúde,
Antônio Jorge de Souza Marques, do prefeito de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo, além de
deputados estaduais e federais e lideranças políticas locais.
Aeroporto
O aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, passou por ampla reforma em suas instalações e
uma série de intervenções para melhorar e modernizar a sua estrutura. A obra faz parte do
programa Proaero, que tem por objetivo dotar o Estado de uma rede de aeroportos de pequeno
e médio porte e impulsionar a aviação regional e local, melhorando as condições de transporte
de carga e passageiros.
A seleção dos aeroportos contemplados pelo Proaero foi 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 realizadas pelos técnicos do Comando da
Aeronáutica e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Desde 2009, o Governo de Minas investiu R$ 120 milhões nos aeroportos de Capelinha,
Governador Valadares, Oliveira, Ouro Fino, Divinópolis, Guaxupé e Curvelo, já concluídos;
Lavras, Piumhi, Passos, Claúdio e Ubá, em andamento. Também já foi licitada a obra do
aeroporto de Viçosa, com R$ 5,2 milhões de investimentos, com previsão de início em março
deste ano de 2010.
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.
Hospital
O futuro Hospital Regional de Divinópolis vai funcionar com os setores de urgência e
emergência para atender uma população de aproximadamente 435 mil habitantes do
Centro-Oeste do Estado. Serão 225 leitos, dos quais, 20 de CTI.
No total, o Estado vai repassar R$ 36 milhões para as obras do hospital. Além dos R$ 8,8
milhões liberados nesta quinta-feira (11), já foi investido R$ 1,1 milhão no projeto arquitetônico.
A prefeitura de Divinópolis vai entrar com contrapartida de R$ 4 milhões e firmará parceria com
a Faculdade de Medicina de São João del-Rey para gestão e custeio do Hospital Municipal.
Agência Minas e Blog , acesse para mais notícias do Governo de Minas Gerais.
Acesse a Galeria de Fotos do Governo de Minas Gerais .
Acompanhe também no www.youtube.com/governodeminasgerais
Enviar para impressão

