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Romeu Zema lança programa de Apoio às
Universidades Federais de Minas com a
liberação de R$ 500 milhões
Sex 08 outubro

O Governo de Minas vai repassar R$ 500 milhões a oito universidades pelo Programa de Apoio às
Universidades Federais de Minas Gerais. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (8/10) pelo
governador Romeu Zema durante agenda em São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas.

Deste total, R$ 30 milhões serão usados para a consolidação do campus da Universidade Federal
de Lavras (UFLA) de São Sebastião do Paraíso, cujo projeto pedagógico aprovado pelo MEC prevê
quatro cursos de graduação e um curso de pós-graduação, todos focados em inovação, ciência e
tecnologia. Outros R$ 53,3 milhões também serão destinados à UFLA para obras e projetos,
totalizando R$ 83,3 milhões para a universidade.

“O campus da UFLA vai
ser viável devido a uma
ajuda do Estado da
ordem de R$ 30 milhões,
além dos outros
investimentos em demais
projetos. Com isso, essa
unidade vai poder
disponibilizar cursos de
graduação e pós. Ela
será entregue mobiliada,

com equipamentos, e vai oferecer cursos na área de inovação, ciência e tecnologia”, ressaltou o
governador.

Além da UFLA, serão contempladas as universidades federais de Alfenas, Itajubá, Juiz de Fora,
UFMG, São João del-Rei, Viçosa e do Triângulo Mineiro.

O reitor da UFLA, João Chrysostomo, destacou a importância deste investimento realizado pelo
governo, principalmente em Minas, que tem o maior número de universidades federais do país.

“Nunca presenciei um apoio deste volume de um governo do estado a universidades federais.
Gostaria de elogiar e agradecer muito esta ação do governo de Minas Gerais. Isto é valorizar a
ciência”, afirmou o reitor.

Também participaram da agenda os deputados federais Emidinho Madeira e Greyce Elias, além do
1º vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Antônio Carlos Arantes, prefeitos
e vereadores da região.

http://www.mg.gov.br
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Projetos e melhorias

O objetivo do programa é garantir maior integração das universidades públicas federais para
desenvolver projetos e ações conjuntas com a educação básica, além de promover a melhoria na
qualidade de ensino do Estado de Minas Gerais por meio de investimentos nestas instituições de
ensino superior.

Os recursos serão destinados para a realização de obras, compra de mobiliários e equipamentos,
entre outros, com prazo de execução estimado que varia entre cinco e 28 meses.

Dos R$ 500 milhões, R$
464,8 milhões serão para
o desenvolvimento de 62
projetos. Outros R$ 35,2
milhões ainda serão
definidos posteriormente.

Entre as ações previstas
na UFLA estão
investimentos em obras
de adequação e
ampliação do hospital da

universidade para atendimento de alta complexidade. Estão previstos R$ 24 milhões para essa
intervenção.

Outros R$ 17,3 milhões serão usados na equipagem do hospital universitário e R$ 12 milhões na
complementação da Usina Fotovoltaica da UFLA.

Agendas no município

Ainda em São Sebastião do Paraíso, o governador Romeu Zema acompanhou as obras na MG-
050, iniciadas no último mês, para a implantação de interseção, construção de viaduto e contenção
de aterros de acesso ao viaduto nos dois lados da pista. Serão investidos R$ 2,97 milhões com
recursos previstos no contrato de concessão da rodovia. A previsão de conclusão é fevereiro de
2022, com expectativa de criação de 70 empregos diretos e indiretos com a obra.

“A obra do trecho da MG-050 é um desejo antigo da cidade que vai melhorar o  trânsito e a
qualidade de vida da população. Quem passa pela rodovia não vai mais precisar passar dentro da
cidade. Isso também vai levar mais conforto para o usuário. A concessionária da MG-050 vai
continuar fazendo novos investimentos porque o Estado vai estar contribuindo com parte dos
recursos. Nosso sonho é que essa rodovia seja totalmente duplicada”, disse o governador.

O prefeito de São Sebastião do Paraíso, Marcelo de Morais, destacou a importância da gestão
próxima dos municípios realizadas pelo governo de Romeu Zema, reforçando a parceria com as
prefeituras.
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“Quanto mais próximo o governo estiver das pessoas mais chances ele tem de acertar, de resolver
os problemas. Tanto a UFLA quanto o trevo do acesso ao município são investimentos que
movimentam a economia, as pessoas, emprego, a cidade, e faz com que a gente vá alavancando
ainda mais esta presença massiva do governo em ações de educação e infraestrutura. As parcerias
entre o governo e as prefeituras fazem com que a gente acredite que as demandas saiam do papel”,
destacou o prefeito.

Azeite de abacate

O governador ainda
visitou a Paraíso Verde,
uma das maiores
produtoras de azeite de
abacate do país, e
conheceu o processo de
extração e produção do
azeite in natura e
também na produção de
cosméticos.

A planta da indústria conta com uma área de 700 metros quadrados, onde são processados mais
de 1 milhão de quilos de abacate/ano, resultando em mais de 60 mil litros de azeite/ano.

“Tive o prazer de visitar a Paraíso Verde, uma empresa inovadora que produz azeite a partir do
abacate e tem um mercado promissor, que é quase inexistente e que pode dinamizar e muito o
mercado do agronegócio aqui na região, já muito desenvolvido, principalmente com o café”,
destacou Romeu Zema.

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) apoiou a criação da empresa por
meio da realização de estudos técnicos. A empresa também possui um campo experimental no
município. A secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Valentini, também
acompanhou a visita à fábrica.

http://www.epamig.br
http://www.agricultura.mg.gov.br

