Governo de Minas anuncia construção do
Aeroporto de Itajubá e obras viárias em
Paraisópolis
Com aportes de R$ 80 milhões, Secretaria de Transportes e Obras Públicas autoriza início dos
empreendimentos que visam alavancar desenvolvimento na região Sul 18 de Julho de 2013 , 15:17
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O Governo de Minas, por meio de dois programas da Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas (Setop), anunciou importantes investimentos em infraestrutura na região Sul de Minas. O
secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Carlos Melles assinou, nesta quarta-feira (17),
duas ordens para o início da construção do Aeroporto de Itajubá e para as obras de implantação do
trevo da MG-295, em Paraisópolis. No total, serão investidos cerca de R$ 80 milhões pelo Governo
do Estado.
Somente nas obras do Aeroporto de Itajubá serão destinados R$ 65,9 milhões em obras e mais R$
13,16 milhões para ações complementares, como apoio técnico e operacional no gerenciamento e
fiscalização, desvio de linhas de distribuição pela Cemig, desapropriação de áreas para implantação
do terminal aeroportuário, entre outras melhorias. O investimento final no aeroporto, somando a
obra e as ações complementares, será de R$ 79,06 milhões.
A obra será executada pelo Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais (Deop-MG)
e dará impulso à economia da região. O Aeroporto de Itajubá terá capacidade de atender a operação
de aeronaves com capacidade para 48 passageiros. O contrato firmado com a empresa Aterpa M
Martins prevê o prazo de 660 dias para a conclusão dos serviços, com previsão de entrega para o
primeiro semestre de 2015.
De acordo com Carlos Melles, com esta ação Minas consolida posição de estado com o maior parque
aeroviário do país. “São cerca de 100 aeroportos em condições de receber voos. Para dar
infraestrutura aos aeroportos mineiros temos o Programa Aeroportuário de Minas Gerais (Proaero),
com o qual, o Governo de Minas, por meio da Setop e do Deop, vem melhorando as condições dos
aeroportos mineiros”, explicou Melles. Esta autorização faz parte de um conjunto de ações
anunciadas pelo governador Antonio Anastasia em janeiro deste ano para o Proaero, com
investimentos de R$ 230 milhões.
“Em Itajubá será construído um aeroporto regional, com uma pista de 1.400 metros, com uma
importância singular, não apenas pela atuação da Helibras, mas por Itajubá ser uma cidade
diferenciada, pelo nível da economia local, do desenvolvimento da ciência e tecnologia. Cabe
destacar a postura do Governo de Minas, ao realizar obras importantes, projetos bem elaborados e
um planejamento da obra com princípio, meio e fim”, destacou Melles.
O Aeroporto de Itajubá será construído em terreno localizado a cinco quilômetros do centro da
cidade e acesso pela Avenida Presidente Tancredo Neves, a partir da BR 459, no perímetro urbano,
e contará com a construção de pista de pouso e decolagem, pátio de estacionamento de aeronaves,
construção da seção de combate a incêndio, terminal de passageiros e cerca no entorno da área
patrimonial. Será implantado revestimento em concreto betuminoso usinado a quente na pista de
pouso e táxi de ligação, pavimento rígido de concreto armado no pátio de estacionamento de
aeronaves, já para a pista de táxi paralelo o revestimento será em grama.

Trevo em Paraisópolis
O Governo de Minas também detalhou, nesta quarta-feira, os investimentos que serão realizados em
Paraisópolis. No município, o secretário Carlos Melles anunciou as obras do trevo do entroncamento
da MG-295 com a MG-173. A obra orçada em R$ 3 milhões dará mais segurança ao tráfego de
veículos leves e pesados que utilizam a via. A previsão de conclusão é para o primeiro semestre do
ano que vem. “Neste ritmo e nesta intensidade que o DER de Itajubá está imprimindo a obra, pode
ser que a entrega seja antecipada”, previu Melles.
“Aqui na região de Paraisópolis, temos a presença de grandes programas de infraestrutura
rodoviária, como o ProMG, o ProAcesso e, agora, o Caminhos de Minas e o Proseg, que vai construir
esta interseção”, completou o secretário. “Autorizamos, em Itajubá, o início das obras do aeroporto,
que vai receber um investimento de quase R$ 80 milhões, que também vai beneficiar a população de
Paraisópolis, pois a meta é oferecer aeroportos atendendo aos municípios em um raio médio de 100
quilômetros, por meio de rodovias recuperadas e restauradas, como o ProMG tem realizado”,
concluiu Melles.
Novos investimentos
Em março deste ano, o Governo de Minas, através do Instituto de Desenvolvimento Integrado de
Minas Gerais (Indi), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), assinou
dois protocolos de intenções para implantação de novas empresas em Paraisópolis. Os novos
investimentos somam cerca de R$ 46 milhões e deverão gerar mais de 850 empregos diretos e
indiretos.
Por meio da Setop, entre os anos de 2011 e 2013, Paraisópolis recebeu R$ 100 mil para a construção
de um centro esportivo; participou do ProAcesso, com a pavimentação do trecho entre Consolação e
Paraisópolis, com extensão de 18,8 quilômetros e investimentos de R$ 9,2 milhões. Além disso, a
MG-295 fez parte do primeiro contrato do ProMG das rodovias supervisionadas pela 15ª
Coordenadoria Regional do DER em Itajubá. O contrato foi encerrado em 2012 totalizando
investimento de cerca de R$ 116,3 milhões, recuperando 514,6 quilômetros na região.
Na área de convênios com a Setop, a prefeitura de Paraisópolis recebeu investimentos, entre 2003 e
2010, em oito convênios, que representaram um investimento de R$ 1,2 milhão, aplicados na
reforma de praça pública e melhoramento de vias públicas e infraestrutura urbana. Em 2006, o
Deop-MG realizou a obra de ampliação da administração fazendária, no valor de R$ 93 mil.
Participaram das solenidades em Itajubá e Paraisópolis, além do secretário Carlos Melles, o
secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, Bilac Pinto; entre outras autoridades,
prefeitos e vereadores de cidades da região.
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