Governador inaugura novo aeroporto de São
João del-Rei
02 de Junho de 2006 , 0:00
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O governador Aécio Neves inaugurou, nesta sexta-feira (26), o novo aeroporto de São João del-Rei,
que passou por ampla reforma. As obras de ampliação do aeroporto Prefeito Otávio de Almeida
Neves consumiram investimentos de R$ 32 milhões, dos quais, R$ 17 milhões do governo do Estado
e, R$ 15 milhões, da Aeronáutica, por meio do Programa Federal de Auxílio a Aeroportos (Profaa).
Segundo Aécio Neves, o governo planeja suas ações com o objetivo de desenvolver as
potencialidades econômicas e sociais específicas de cada região. Para ele, a obra no aeroporto de
São João del-Rei será fundamental para aquecer ainda mais o turismo na cidade e nos municípios
vizinhos. “Inauguramos uma obra que era acalentada há muitos anos por todos aqueles que vivem
nessa região, que tem um enorme potencial turístico a ser explorado. Os aeroportos atraem turismo,
economia e investimentos. Já tem uma empresa privada (Total Linhas Aéreas) pedindo autorização à
Agência Nacional de Aviação para instalar uma linha Belo Horizonte/São João/Rio de Janeiro.
Estamos criando as bases para que Minas dê um grande salto e o aeroporto se incorpora nesse
esforço”, afirmou o governador, em seu pronunciamento. Se aprovado o pedido da Total Linhas
Aéreas, a expectativa é de que os vôos sejam oferecidos a partir de julho. Segundo o prefeito da
cidade, Sidney Antônio de Souza, Sidinho Ferrotaco, as obras representam um enorme ganho para o
município e darão um novo impulso ao turismo de São João del-Rei. “Para nós, a reforma do
aeroporto é de extrema importância porque ele passa a fazer uma integração regional, já que vai
atender nossa região que é naturalmente turística e precisa desse fluxo na área de aviação. O
aeroporto vai dar mais agilidade àquele turista que queira se deslocar com mais rapidez e
segurança”, afirmou o prefeito. Melhorias O terminal foi construído respeitando as características
arquitetônicas de São João del-Rei. Ele está preparado para receber aeronaves comerciais de 58
passageiros. Sua pista de pouso e decolagem foi ampliada. O aeroporto (foto) também ganhou pista
de taxiamento de aeronaves, pátio de estacionamento de aeronaves maior, além de estacionamento
de veículos e novo terminal de passageiros. Ele recebeu ainda sistemas de combate a incêndio e de
segurança e proteção ao vôo, que incluiu sinalização diurna e o balizamento noturno. No aeroporto,
o governador assistiu a apresentações de acrobacias aéreas e da equipe de rapel da PM. Em seguida,
descerrou uma placa em homenagem à primeira aviadora de Minas, Cenyra Rocha. Luz para Todos
O governador também anunciou que a Cemig, em parceria com o governo federal, no programa Luz

para Todos, atingiu a eletrificação de 100% das comunidades rurais nos municípios de Tiradentes,
São João del-Rei e Prados, na região do Campo das Vertentes. Ao todo foram atendidas 444
propriedades nos três municípios, com investimentos e R$ 4,5 milhões da Cemig. “(O Luz para Todos)
É um programa, mais uma vez, em parceria com o governo federal; onde o governo do Estado e a
Cemig entram com 60% dos recursos, 20% são financiamentos da Eletrobrás para a Cemig, que
serão pagos pela Cemig no futuro, e o governo federal participa com cerca de 20%, aí sim, a fundo
perdido. É uma parceria. E essas parcerias devem ser fortalecidas”, disse. Desde 2003, a Cemig já
investiu R$ 188 milhões nessa região dos Campos das Vertentes. No Luz para Todos foram R$ 125
milhões. A meta do governo do Estado é ligar 176 mil novos consumidores rurais nos municípios
mineiros atendidos pela Cemig, no triênio 2004/2006, dentro do Luz para Todos. Casas populares
Após a cerimônia no aeroporto, o governador inaugurou 177 casas populares, no bairro Bonfim, do
Conjunto Habitacional Cyro do Espírito Santo Cardoso, construído pelo governo do Estado, por meio
da Companhia de Habitação de Minas Gerais (Cohab), em parceria com o governo federal e
prefeitura. “Registro a importância das parcerias nesse projeto e em outros tantos que temos feito
em todo o Estado para que investimentos possam chegar com maior volume ao maior número de
pessoas. Quero falar às 177 famílias que estão se mudando para o conjunto que não existe, para
quem governa, satisfação maior do que o fruto do seu trabalho ser transformado em benefícios
concretos, numa vida melhor e mais tranquila para essas famílias”, afirmou o governador em seu
pronunciamento. As 177 casas populares do conjunto fazem parte do programa Lares Geraes e
consumiram investimentos de R$ 3 milhões do Governo de Minas - por meio do Fundo Estadual de
Habitação - e R$ 1 milhão do governo federal, via Programa de Subsídio à Habitação Social (PSH),
do Ministério das Cidades. O Lares Geraes é um dos projetos estruturadores do governo do Estado,
executado pela Cohab, em parceria com prefeituras e Ministério das Cidades. O governo do Estado
já superou a meta, que era de construir 10 mil casas, e já licitou 12.740 unidades habitacionais em
130 municípios. Outros 11 conjuntos habitacionais já foram inaugurados no Estado. Fonte:
Assessoria de Comunicação/SETOP (02/06/06)
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