Governador entrega obras de aeroporto em
Piumhi
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O governador Antonio Anastasia entregou, nesta sexta-feira (28), em Piumhi, no Centro-Oeste
do Estado, as obras de modernização do aeroporto Dr. Vitraziano Leonel da Silva e autorizou a
assinatura de convênios com a prefeitura da cidade no valor de R$ 1,37 milhão para obras de
pavimentação de ruas e construção de um posto de saúde (UBS - Unidade Básica de Saúde). As
obras no aeroporto tiveram investimento do Governo do Estado de R$ 7,5 milhões e permitem a
operação de aeronaves de até 20 passageiros. Durante a inauguração, o governador destacou a
importância do aeroporto para o desenvolvimento econômico da região.
"O aeroporto é um portal de negócios. É um portal de oportunidade de empregos, ainda mais
para Piumhi que está numa região tão bela, ao lado da Serra da Canastra, na nascente do Rio
São Francisco, do lago de Furnas. Tudo isso faz com que a cidade seja uma grande capital do
turismo, mas também um polo de desenvolvimento do agronegócio, atraindo empresários que
queiram investir na região e agregar valor aos nossos produtos", afirmou o governador em
entrevista.
Entre as melhorias realizadas no aeroporto estão a nova pavimentação da pista, a ampliação da
pista de taxiamento, implantação do balizamento noturno, construção do novo terminal de
passageiros e do estacionamento.
As obras no aeroporto de Piumhi fazem parte do Programa Aeroportuário de Minas Gerais
(Proaero), criado em 2003, para possibilitar que nenhuma cidade mineira esteja a uma distância
superior a 100 quilômetros de um aeroporto. Já foram construídos ou reformados 16 aeroportos.
Investimentos
Durante a visita a Piumhi, o governador autorizou a Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas (Setop) a assinar convênio com a prefeitura para investimento de R$ 1 milhão no
asfaltamento de ruas em diversos bairros na cidade. Também autorizou a Secretaria de Estado
de Saúde (SES) a assinar convênio no valor de R$ 370 mil para a construção de um posto de
saúde. Esses recursos irão se somar a outros investimentos importantes realizados pelo Governo
de Minas na região de Piumhi em obras de infraestrutura, recuperação e manutenção de
rodovias, além de investimentos na saúde.
"Trabalhamos nos últimos anos lado a lado com cada prefeito e estamos, agora, colhendo os
frutos dessa parceria. A prova disso é que Minas é o estado brasileiro que mais avança", afirmou
o governador.

O prefeito de Piumhi, Arlindo Barbosa Neto, o Marcinho, também destacou, em seu
pronunciamento, a importância da parceria entre a prefeitura e o Governo de Minas.
"Essa obra do aeroporto é muito importante para a cidade, mas eu não poderia deixar de falar
também das obras de asfaltamento, da construção da unidade do Corpo de Bombeiros, das 374
casas populares, das três unidades de atendimento do Programa Saúde da Família, dos recursos
para as pontes, dos aparelhos de fisioterapia, do programa Minas Olímpica e das ambulâncias
que foram doadas", lembrou.
Entre os investimentos já realizados pelo Governo de Minas na região de Piumhi, estão R$ 54
milhões aplicados na manutenção e recuperação de 369 quilômetros de rodovias; R$ 34 milhões
para o acesso ao asfalto nas cidades de São Roque de Minas, Doresópolis e Vargem Bonita,
através do Proacesso; e R$ 670,8 mil para a realização de obras, através de convênios com a
prefeitura. Na saúde, os investimentos somam R$ 5,14 milhões.
Homenagens
Durante a inauguração, o governador Antonio Anastasia foi homenageado pela primeira-dama
de Piumhi, Regiane Gonçalves, com uma cesta com produtos da região e uma placa de
agradecimento pelos serviços prestados ao município. O prefeito de Formiga, Aluísio Veloso,
também presenteou o governador. Anastasia estava acompanhado de diversos prefeitos e
parlamentares da região. Após a inauguração do aeroporto, o governador visitou o Centro da
cidade.
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