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O governador Aécio Neves e o vice-governador Antonio Anastasia entregaram, nesta sexta-feira
(26), no Sul de Minas, duas obras historicamente demandas pela população local: a reforma e
ampliação do aeroporto de Passos e a ponte deputado Tristão da Cunha, sobre o Rio Grande,
ligando Passos a São João Batista do Glória. As duas obras receberam R$ 36,1 milhões de
investimentos do Governo de Minas.
"O que faço hoje, nada mais é do que cumprir compromissos que assumimos com a população
de Passos, São João Batista do Glória e de toda região. Lembro bem quando estive aqui, há
algum tempo, dizendo que essa ponte era um compromisso pessoal meu com a população dessa
região. O aeroporto também precisava ser revitalizado porque essa é uma região de forte
atividade econômica e ele induz o crescimento", disse Aécio Neves, em entrevista.
O primeiro compromisso cumprido foi a entrega do aeroporto de Passos reformado e ampliado.
O aeroporto passa a comportar pouso e decolagem de aeronaves com capacidade para até 50
passageiros. A pista foi ampliada para 1.500 metros de comprimento por 30 de largura.
As obras do aeroporto de Passos foram financiadas pelo Programa de Revitalização dos
Aeroportos (Proaero), do Governo de Minas. Desde 2009, foram investidos R$ 120 milhões nos
aeroportos de Capelinha, Governador Valadares, Lavras, Oliveira, Ouro Fino, Curvelo,
Divinópolis e Guaxupé (concluídos), além de Piumhi, Passos, Claúdio e Ubá, em andamento.
Também já foi licitada a obra para o aeroporto de Viçosa, com R$ 5,2 milhões de investimentos,
e previsão de início em março deste ano. 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.
Ponte Tristão da Cunha
Pouco depois, o governador e o vice-governador seguiram para São João Batista do Glória, onde
eram esperados por milhares de moradores da região, que aguardavam a inauguração de obra
da ponte deputado Tristão da Cunha, sobre o rio Grande, esperada há 70 anos.
Até antes da inauguração, o transporte era feito por duas balsas que faziam a travessia de mais
de 30 mil veículos por mês. A ponte deputado Tristão da Cunha está entre as 12 maiores pontes
de Minas Gerais.
Após atravessar os 560 metros de cumprimento por 10,8 de largura da ponte, erguida em uma
estrutura composta por blocos e concreto armado, o governador Aécio Neves frisou que estava

cumprindo uma promessa feita há dois anos. Poucos, segundo ele, acreditaram que a ponte
estaria erguida e que ele a atravessaria a pé, como o fez nesta sexta-feira.
"Há dois anos, para a incredulidade de alguns, disse que atravessaria esse rio a pé, passando
pela ponte. Que bom que pude fazer isso não solitariamente, mas acompanhados de tantos
amigos. Essa obra é de todos, que ao longo dos anos trabalharam por ela", disse Aécio Neves.
Homenagem
O governador Aécio Neves também relembrou do passado político do ex-deputado Tristão da
Cunha, seu avô paterno. Ele citou a rebeldia de Tristão contra qualquer tipo de arbitrariedade.
"Muita pouca gente acreditou. E estamos aqui resgatando um compromisso. Na verdade, é isso
que tem acontecido em todo Estado. Eu tenho vivido momentos extremamente emocionantes ao
longo desses últimos dias", disse Aécio Neves.
O vice-governador Antonio Anastasia, que ao lado do governador Aécio Neves recebeu o título
de cidadão honorário de São João Batista do Glória, falou que em "muitos lugares as pedras são
usadas para atirar nas pessoas ou para fazer muros, aqui em Minas nós fazemos pontes para
unir as pessoas". E garantiu que quando assumir o Governo do Estado na semana que vem vai
cumprir todos os compromissos assumidos pelo governador Aécio Neves.
Mais obras
Ainda em São João Batista do Glória, o governador Aécio Neves anunciou a liberação de R$ 2
milhões para o projeto executivo da estrada que liga o município à cidade de Delfinópolis, uma
antiga reivindicação dos moradores da região. De acordo com o governador Aécio Neves, a
estrada fará a ligação definitiva dessa região com o Triângulo Mineiro.
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