
Fernando Pimentel anuncia criação e
ampliação de bases aéreas para atendimento
à população no interior de Minas Gerais
Qui 12 abril

O governador Fernando Pimentel anunciou nesta quarta-feira (11/4) a criação de bases aéreas nos
municípios de Governador Valadares (Território Vale do Rio Doce), e Uberaba (Território Triângulo
Sul), além da ampliação da base aérea de Montes Claros (Território Norte).  O anúncio foi feito por
meio de sua conta na rede social Instagram.

“Vamos continuar investindo na Polícia Militar, nos Bombeiros, na segurança, na saúde,
melhorando cada vez mais a cobertura aérea para o atendimento às mineiras e aos mineiros”, disse
o governador. Com esta expansão, serão oito as bases aéreas, cobrindo todas as regiões do
estado.

A instalação das bases compõe a estratégia de ampliação da cobertura da malha aérea do estado
de Minas Gerais, seguindo o conceito multimissão, em que as aeronaves cobrem determinada
região do estado com serviços nas áreas de segurança pública, atendimento de emergências de
saúde, transporte de órgãos, resgastes, prevenção e combate a incêndios, dentre outros serviços.

Com a medida os municípios situados nas regiões de Montes Claros, Uberaba e Governador
Valadares serão melhor atendidos pelos serviços aéreos do Governo Estadual, uma vez que a
capacidade de atendimento será ampliada, possibilitando a assistência rápida e de qualidade a
toda população.

Para a criação das bases, serão distribuídos três helicópteros, modelo Esquilo, sendo que já a partir
de maio próximo será instalada a base aérea multimissão no município de Governador Valadares,
com um helicóptero da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(Semad), para atendimento prioritário às regiões do Vale do Rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri.

Também em maio será criada a base aérea situada no município de Uberaba, com um helicóptero,
visando cobrir, prioritariamente, as regiões do Triângulo Mineiro e Noroeste do estado, além da
disponibilização de mais um helicóptero para reforçar o atendimento na região de Montes Claros,
no Norte de Minas.

As aeronaves das bases de Uberaba e Montes Claros pertencem ao Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais (CBMMG).

A gestão do emprego das aeronaves caberá ao Comando de Aviação do Estado (Comave), órgão
criado para centralizar e otimizar o gerenciamento da frota aérea do Estado, composta por
aeronaves do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, do Gabinete Militar do Governador, da
Polícia Civil, da Polícia Militar, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
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Sustentável (Semad) e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

As oito bases aéreas, cobrindo todas as regiões de Minas Gerais, representam maior capacidade
de resposta às demandas de segurança pública, saúde, meio-ambiente e outras que demandem a
utilização de aeronaves, reduzindo-se o tempo de atendimento em situações emergenciais.

Entre estas ações estão a de resgate, transporte de órgãos para transplantes e suporte à vida, em
que a resposta rápida propiciada pelo transporte aéreo é fundamental.

A medida é mais uma demonstração do esforço contínuo do Governo do Estado de Minas Gerais
em melhorar a qualidade dos serviços prestados à população em todas as regiões do estado,
mesmo diante das dificuldades decorrentes do quadro de restrição fiscal e financeira enfrentada,
sempre com muito diálogo, equilíbrio e trabalho.
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