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Estado amplia a rede de aeroportos
Treze cidades terão obras em execução nos seus terminais ainda neste ano

A Secretaria de Estado de Trans-
portes e Obras Públicas (Setop) espera
fechar 2008 com 27 projetos de enge-
nharia aeroportuária concluídos, além
de realizar licitação para obras em
mais seis aeroportos do interior: Cape-
linha, Claúdio, Divinópolis, Guaxupé,
Passos e Piumhi. Já estão em obras os
de Governador Valadares, Ubá, Oli-
veira, Araxá, Ituiutaba, Montezuma
e Regional da Zona da Mata, nos
quais estão sendo investidos mais
de R$ 50 milhões, em ampliação e
balizamento noturno. 

Por meio do Programa Aeropor-
tuário de Minas Gerais (Proaero), o
Governo do Estado pretende que, em
2011, Minas tenha 69 aeroportos fun-
cionando 24 horas do dia. Estão pre-
vistos investimentos superiores a
R$ 327 milhões, em 151 terminais.
O objetivo é ampliar a aviação re-
gional, facilitando o acesso da po-
pulação ao transporte aéreo.

Os critérios para escolha dos ae-
roportos a terem projetos desenvolvi-
dos foram os de estar em áreas de in-
fluência de algum projeto estruturador
ou ter manifestação de alguma empre-
sa por incluir a região em rota de vôos
regulares. Já foram concluídos oito
projetos. Outros oito deverão ficar
prontos até 30 de novembro e 11 até o
último dia de 2008. Em 2009, serão
desenvolvidos projetos para outros 53
aeroportos. Estão sendo investidos,
para a elaboração dos 80 projetos, cer-
ca de R$ 4 milhões.

Por meio do Proaero, já foram in-
vestidos, em recursos do Governo de
Minas, R$ 70,7 milhões nos aeropor-

tos de São João del-Rei, Diamantina,
Iturama e Manhuaçu. Para este ano, a
previsão é de investir outros R$ 50 mi-
lhões. O gerente executivo do Proaero,
Júlio César Diniz, informou que foram
concluídas as obras dos terminais de
Frutal e Guanhães.

Obras de melhoria

As licitações em preparação pela
Setop prevêem, entre outras, obras de
melhoramentos e balizamento notur-
no. “Quando a gente fala em amplia-
ção, se refere a aumento de compri-
mento da pista de pouso. O melhora-
mento não inclui obra de aumento do
tamanho da pista, mas intervenções
para melhorar a capacidade. Por
exemplo, para que o aeroporto de
Divinópolis receba aeronaves de
grande porte – mais de cem passa-
geiros – só é preciso melhorar a
qualidade da pista”, explicou.

O gerente informou que Governo
mineiro tem como meta fazer com que
a distância média da sede de um mu-
nicípio, por meio de rodovia pavimen-
tada, a um aeroporto seja 46,6 quilô-
metros, enquanto a máxima não ultra-
passe os 100 quilômetros. “Quando
iniciamos o projeto, a distância média
era de 94 quilômetros, enquanto a ci-
dade mais longe estava a uma distân-
cia de mais de 513 quilômetros do ae-
roporto mais próximo”, contou.

Dos 151 aeroportos em fun-
cionamento em Minas no ano de
2006, quando o programa foi ini-
ciado, 25 contavam com baliza-
mento noturno, sendo que 13
operavam visual e 12 por instru-

mento. Outros 45 tinham pista
pavimentada e, em 81, a pista era
de terra. A previsão para 2011 é
de 42 terminais funcionando vi-
sual e 27 por instrumento às 24
horas do dia. O número de aero-
portos com pista pavimentada e
operação visual apenas diurna

deve ser de 37 e aqueles com
pista sem pavimentação, 56.

Ao dotar o Estado de uma
rede de aeroportos de pequeno e
médio porte pavimentados e com
operação diurna e noturna, bus-
ca-se melhorar a acessibilidade
de um maior número de municí-

pios. “Vamos atender os grandes
centros econômicos e sociais do
Estado e às demandas dos gran-
des conglomerados industriais e
do agronegócio, por meio da am-
pliação da aviação regional e
sub-regional”, completou Júlio
César Oliveira.

A Secretaria de Estado Extraordinária para
Assuntos de Reforma Agrária (Seara) recebe,
nesta segunda-feira, 14 novos veículos, na sede
da Ruralminas em Contagem. Adquirida
com recursos de R$ 400 mil, a frota é com-
posta por nove veículos Fiat Uno e cinco ca-
minhonetes Mitsubishi, cabine dupla. O in-
vestimento faz parte da ampliação do Pro-
grama de Titulação de Terras, desenvolvido
pela Secretaria e coordenado pelo Instituto
de Terras de Minas Gerais (Iter). 

Para o secretário Manoel Costa, essa nova
aquisição, “antigo anseio da secretaria”, permi-
tirá levar os programas a mais municípios,
“principalmente os mais distantes, que ainda
não foram contemplados por nossas ações”.

Mais de 100 municípios do Norte de Minas
e Vale do Jequitinhonha serão beneficiados pelo
Programa de Titulação de Terras, regularizando
assim, de forma definitiva, as terras devolutas do
Estado e entregando legalmente o título da terra
para as famílias que vivem e trabalham nela. 

Com isso, o Estado realiza um importante
programa social, pois com a certidão de sua ter-
ra o trabalhador rural passa a ser reconhecido le-

galmente pelas instituições e fica apto para par-
ticipar dos programas sociais dos governos,
além de poder buscar financiamentos junto a
bancos e outras instituições. 

Parceria

A iniciativa faz parte da parceria da Seara
com o Iter e o Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária (Incra). Os investi-
mentos são da ordem de R$ 15 milhões, sendo
R$ 12 milhões do Incra e R$ 3 milhões da Sea-
ra/Iter. O processo vai contemplar 41.406 pos-
seiros, beneficiando mais de 165.000 pessoas
que vivem em áreas rurais de Minas. 

O secretário Manoel Costa declarou que “o
sucesso do programa depende muito do engaja-
mento das comunidades rurais, pois só assim po-
deremos concluir com maior agilidade o nosso tra-
balho. Com essa iniciativa, o Estado está resgatan-
do a dignidade do produtor rural, que agora vai po-
der recorrer aos programas dos governos esta-
dual e federal, como o Pronaf, buscando finan-
ciamentos para investir em sua propriedade,
aumentando a sua produção, ampliando a co-
mercialização dos seus produtos em sua região

e fomentando o desenvolvimento regional”.
Identificação e cadastro

Em uma primeira etapa, os trabalhos serão
focados na identificação e cadastramento das
famílias de posseiros, detalhando a área em que
vivem, além da realidade social, econômica e
cultural em que se encontram. 

A grande novidade é que essa parte do Pro-
grama é toda realizada por empresas terceiriza-
das, dando agilidade ao projeto e facilitando os
trabalhos no Iter na avaliação e aprovação dos
processos. O Título de Terras é gratuito para o
imóvel que tenha até 50 hectares, o que repre-
senta a realidade da grande maioria de proprie-
dades no interior de Minas. 

Referência

A política de entrega dos Títulos de Terras
adotada em Minas Gerais já se tornou referên-
cia nacional. A metodologia inovadora do pro-
grama trabalha com a mobilização local, o en-
gajamento das comunidades e a terceirização de
parte dos serviços. Com isso, é possível reduzir
os custos dos processos e multiplicar a entrega

de títulos, dinamizando a área de atuação e im-
plantação do Programa. 

O próximo passo é incentivar investimen-
tos nas propriedades, na produção e beneficia-
mento de produtos, buscando incentivos por
meio dos programas federais e estaduais, desti-
nado ao pequeno produtor rural. 

A entrega dos Títulos de Terras aos possei-
ros é o início de um trabalho social que libera
uma cadeia econômica no interior do Estado.
Pois, além de legalizar o posseiro como o pro-
prietário da terra em que vive, dando-lhe segu-
rança jurídica do imóvel, ele fica apto para par-
ticipar dos programas sociais, trazendo para a
inclusão social aqueles que estavam às margens
dos investimentos e das políticas públicas, por
não serem reconhecidos pelo Estado. 

Com o acesso direto a esses programas, o
pequeno produtor rural ao realizar investimen-
tos em sua propriedade, acaba dinamizando, au-
tomaticamente, a economia local, comprando
material para construção, contratando mão-de-
obra diária, agregando valor aos seus produtos,
gerando, em uma única cadeia, emprego e ren-
da nos distantes rincões de Minas. 

Reforma Agrária recebe veículos para titulação

DIVULGAÇÃO

Proaero está sendo executado para melhorar os
principais terminais aeroportuários do Estado 


