Anastasia recebe prêmio da Associação
Brasileira de Aviação Geral
21 de Setembro de 2012 , 19:38
O governador Antonio Anastasia recebeu, nesta quarta-feira (19), no Palácio Tiradentes, a diretoria
da Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag). Durante o encontro, o governador foi
homenageado com o Prêmio Abag 2012, oferecido a uma personalidade escolhida pelo Conselho de
Administração da associação pelos serviços prestados em prol do desenvolvimento da aviação geral
brasileira.
O presidente do Conselho de Administração da Abag, Eduardo Marson Ferreira, justificou a escolha
do governador para o prêmio. "Esse é um pequeno reconhecimento pelo muito que o senhor tem
feito pela área da aviação em Minas Gerais. Os seus esforços para atrair empresas do setor como o
escritório da Embraer e a fábrica de helicópteros da Helibras, além da reforma e construção de mais
de 60 aeroportos no Estado, são exemplos para todo o país", afirmou.
Anastasia agradeceu e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de Minas Gerais,
procurando, por meio de empresas de alta tecnologia e inovação, mais oportunidades de negócio
para o Estado com geração de mais empregos de qualidade e renda para os mineiros.
Desde 2003, foram investidos R$ 314 milhões, em aeroportos do interior do Estado, sendo R$ 266
milhões do Governo do Estado e R$ 48 milhões do Governo Federal, por meio do Programa
Aeroportuário de Minas Gerais (Proaero), gerenciado pela Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas (Setop).
O Proaero tem o objetivo de implementar e adequar a infraestrutura aeroportuária do Estado, dotar
o território mineiro de uma malha de aeroportos capaz de atender a demanda de passageiros, e
incrementar o turismo, negócios, segurança e saúde. A intenção é criar uma estrutura aeroportuária
que atenda aos municípios mineiros numa distância média de 100 quilômetros.
Minas foi o Estado do Sudeste onde mais cresceu o fluxo de passageiros em 2011 em relação a 2010
(27,1%). A média de crescimento do país foi de 15,5%, segundo a Infraero. Somente os
desembarques no Aeroporto Internacional Tancredo Neves cresceram 39,5%. Os desembarques
internacionais em aeroportos de Minas cresceram 38% quase três vezes mais que a média nacional
(13,7%).
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