Governo de Minas obtém recursos da União
para aeroportos de Caxambu e Governador
Valadares
26 de Janeiro de 2012 , 13:39
Atualizado em 27 de Janeiro de 2012 , 17:28
Crédito Elio Sales/SAC

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop),
vai receber cerca de R$ 3,1 milhões da Secretaria de Aviação Civil (SAC), por meio do Programa
Federal de Auxílio a Aeroportos (Profaa), para obras de melhorias nos aeroportos de Caxambu e
Governador Valadares. O secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Carlos Melles,
esteve nesta quarta-feira (25) reunido, em Brasília, com o ministro-chefe da Secretaria de
Aviação Civil (SAC), Wagner Bittencourt de Oliveira. Os aeroportos integram o Programa
Aeroportuário de Minas Gerais (Proaero) que, desde 2003, já promoveu a reforma e melhoria
em 23 aeroportos.
Os estudos de viabilidade, projetos de engenharia e a execução das obras são realizadas pelo
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais (Deop-MG) e a coordenação e
planejamento do programa aeroviário mineiro ficam com a Setop. Para o secretário Carlos
Melles, "a liberação deste recurso vem demonstrar um importante trabalho de aproximação e
confiança entre o Governo de Minas e a União. O valor total das obras chega a cerca de R$ 4,4
milhões, sendo que haverá uma contrapartida de 30%, ou seja, cerca de R$ 1,3 milhão, que a
Setop irá assumir", finalizou Melles.
Obras
Em Caxambu, os recursos obtidos com a assinatura do convênio representam um investimento
de R$ 1,47 milhão e vão atender à construção da seção contra incêndio do terminal de
passageiros e a cerca de proteção do aeródromo. "O investimento no aeroporto de Caxambu é
um trabalho que está começando, será maior, deverá atingir cerca de R$ 6 milhões. Estamos em
uma primeira fase da reforma, ampliação e melhoria", explicou Carlos Melles. "Já em
Governador Valadares a reforma e ampliação do terminal de passageiros, que representa um
investimento de R$ 3 milhões, será o último passo de uma parceria entre o Estado e a União,
que recebeu até agora cerca de R$ 20 milhões" disse o secretário.
Para atender a demanda gerada pela Copa 2014, estão em andamento os estudos de viabilidade
para atendimento a aeronave de 130 passageiros em três aeroportos: de Poços de Caldas, Patos
de Minas e Divinópolis. Também está em andamento o projeto executivo de engenharia para a
implantação do aeroporto de Itajubá. Estão licitadas as obras nos aeroportos de Januária (R$ 9
milhões), Pirapora (R$ 7,1 milhões) e Teófilo Otoni (R$ 2,1 milhões), com investimentos
previstos de R$ 18,3 milhões.

Proaero
Desde 2003 até 2011 o investimento do Governo de Minas na construção ou reforma de
aeroportos recebeu um total de R$ 297 milhões em investimentos, sendo que, destes recursos,
R$ 242 milhões são do Governo do Estado e R$ 48 milhões são do governo federal, para atender
aos seguintes aeroportos: São João del-Rei, Diamantina, Iturama, Ituiutaba, Manhuaçu,
Aeroporto Regional da Zona da Mata, Poços de Caldas, Frutal, Guanhães, Araxá, Oliveira,
Governador Valadares, Guaxupé, Curvelo, Ouro Fino, Divinópolis, Capelinha, Passos, Piumhi,
Lavras, Cláudio, Ubá e Viçosa.
Em 2006, a adequação, ampliação e melhoria na malha aeroportuária do Estado de Minas
Gerais passa ser tratada como um programa de governo, integrante do projeto estruturador
Minas Avança, com a denominação de Proaero, com a meta de prover o estudo para a
viabilização de acesso aeroviário a diversas regiões do Estado, com o incremento da logística de
transporte, além da revitalização de aeroportos de médio e pequeno porte, para que no futuro
haja uma estrutura aeroportuária que atenda aos municípios mineiros num raio máximo de 100
quilômetros.
Para informações, por telefone, das condições das rodovias estaduais está disponível para
telefones fixos o número 155, opção 6 e para pessoas de fora do estado de Minas Gerais ou
celular (31) 3303-7999.
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