Reforma em aeroporto de Teófilo Otoni leva
desenvolvimento à região
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Tendo em vista a importância da aviação regional para o desenvolvimento socioeconômico do
Estado, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
(Setop), tem realizado uma série de investimentos que buscam a adequação e modernização dos
aeroportos. Com este objetivo, o Programa Aeroportuário de Minas Gerais (ProAero), dá mais
um passo à frente, com o início das obras no aeroporto de Teófilo Otoni, na região do Vale do
Mucuri, a 450 quilômetros de Belo Horizonte.
As intervenções, que incluem a reforma e melhoramento da pista de pouso e decolagem, do
pátio de aeronaves, da sinalização diurno e balizamento noturno, estão sendo executadas pelo
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais (Deop-MG) e somam investimentos
de R$ 2,1 milhões. Na região do Jequitinhonha/Mucuri, o ProAero já investiu cerca de R$ 23
milhões nos aeroportos de Capelinha e Diamantina, e estão previstas intervenções nos
aeroportos de Almenara e Araçuaí.
Segundo o prefeito de Teófilo Otoni Getúlio Neiva, não só a população do município, de cerca de
130 mil habitantes, será beneficiada, mas toda a região do Vale do Mucuri e médio e baixo
Jequitinhonha. "São inúmeros os benefícios que teremos com a reforma, já que o nosso
aeroporto estava deficiente. Estamos implantando um distrito industrial e tentando reativar o
projeto da Zona de Processamento de Exportação do nosso município, além disso, queremos
trazer aqui os investidores para ver as oportunidades industriais e empresariais que podem
gerar emprego para o nosso povo", disse.
Para o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas Carlos Melles, o Governo de Minas
está alinhado com o Governo Federal quanto à importância de investimentos no modal
aeroviário, com foco na aviação regional. "O transporte aeroviário é uma alternativa ao
transporte rodoviário que pode trazer desenvolvimento para as diversas regiões do estado, por
ser um transporte rápido e seguro" ressaltou.
O Aeroporto de Teófilo Otoni, cujo nome oficial é Aeroporto Juscelino Kubitschek, está
localizado ao sul da cidade, próximo à BR-116. O prazo contratual de conclusão das obras é de
150 dias a partir da ordem de início.
Proaero
O despacho governamental determinando a emissão de ordem de serviço para início das obras
no aeroporto de Teófilo Otoni foi assinada em janeiro, durante o anúncio do governador Antonio
Anastasia de investimentos de R$ 235 milhões para a melhoria de aeroportos mineiros, em 2013

e 2014. Estes investimentos dão continuidade à implantação da segunda etapa do Programa
Aeroportuário do Estado de Minas Gerais (ProAero), cujo objetivo é promover a melhoria,
ampliação e revitalização da malha aeroportuária em todo o Estado.
Desde a sua criação, em 2003, o programa recebeu investimentos da ordem dos R$ 313 milhões,
dos quais R$ 48 milhões do Governo Federal. Foram realizadas obras em 23 terminais
aeroportuários: Araxá, Capelinha, Cláudio, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Frutal, Governador
Valadares, Guanhães, Guaxupé, Ituiutaba, Iturama, Lavras, Manhuaçu, Passos, Piumhi, Poços de
Caldas, São João del-Rei, Oliveira, Ouro Fino, Ubá, Viçosa e Aeroporto Regional da Zona da
Mata. Para o período 2013-2014 estão assegurados R$ 230 milhões.
Investimentos em Teófilo Otoni
Desde 2003, Teófilo Otoni recebeu investimentos de cerca de R$ 23,3 milhões em obras públicas,
que incluem a construção e o acesso ao presídio da cidade e reforma em diversas escolas. Por
meio do Programa de Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios
(Proacesso) foram pavimentados 72,8 quilômetros na região de Teófilo Otoni, no montante de
aproximadamente R$ 40 milhões, beneficiando os municípios de Frei Gaspar, Ladainha e Ouro
Verde de Minas. Foram realizados dois convênios com a prefeitura, que totalizam repasse de
mais de R$ 300 mil.
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