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A questão financeira 
também opõe Pampulha a 
Confins. É o que avaliou o 
diretor-presidente do BH Air-
port, empresa que adminis-
tra o aeroporto internacional, 
Paulo César Rangel. Confor-
me informou, estudos inter-
nacionais comprovam que o 
fluxo de passageiros em Mi-
nas não garante sustentabili-
dade a dois aeroportos. 

julgou importante atentar pa-
ra a opinião dos moradores 
da região da Pampulha.

O superintendente de 
Meio Ambiente da Infraero, 
Fued Abrão Júnior, alegou que 
podem ser implementadas 
ações para mitigar os transtor-
nos. “Mas é preciso entender 
que o aeroporto é um equipa-
mento urbano e serve ao mu-
nicípio e à sociedade”, advertiu.

tinua, além do bafo de quero-
sene queimado”, afirmou. 

O deputado Antônio Car-
los Arantes (PSDB) defendeu 
a manutenção de investimen-
tos no Aeroporto de Confins, 
uma vez que eles contribuí-
ram para o desenvolvimento 
do vetor norte de Belo Hori-
zonte e de municípios da Re-
gião Metropolitana próximos 
ao aeródromo. Ele também 

Inspirados na vitória obtida 
em 2005, quando os voos 
começaram a ser transferi-
dos da Pampulha para Con-
fins, os moradores da região 
se dizem prontos para unir 
forças novamente. Rogério 
Miranda, da Associação dos 
Moradores do Bairro Jaraguá, 
lembrou que os transtornos 
ainda persistem. “O barulho 
de aviões e helicópteros con-

Novo incentivo a voos no Aeroporto
da Pampulha ainda divide opiniões

Moradores prometem repetir resistência

Gestão Operacional da Infra-
ero, Marçal Goulart, relatou 
que os investimentos realiza-
dos no aeroporto justificam 
um melhor aproveitamento. 
“Isso será parte de um proces-
so natural de readequação do 
sistema aéreo nacional”, disse.

Segundo o superintenden-
te, a expectativa do órgão é de 
que, até fevereiro, seja liberada 
uma nova certificação, que au-
torizará a operação de aerona-
ves maiores.

nhas, em São Paulo, e Santos 
Dumont, no Rio (ambos em 
regiões centrais), foram lem-
bradas pelos debatedores.
Barulho – “O Aeroporto da 
Pampulha foi construído na 
década de 1930. Quem se 
mudou pra lá sabia o que es-
tava fazendo. É como mudar 
para uma região hospitalar e 
reclamar do barulho das am-
bulâncias”, ironizou o desem-
bargador Doorgal Andrada.

O superintendente de 

Divergência – Contra o aero-
porto estão os moradores da 
região e os responsáveis pela 
gestão de Confins, que temem 
perder faturamento com a 
concorrência. No entanto, na 
audiência, eles foram minoria. 

“É uma tendência mundial 
que cidades com aeroportos 
mais distantes tenham outra 
opção para quem vai de cen-
tro a centro”, destacou Agos-
tinho Patrus. As comparações 
com os aeroportos de Congo-

Bastou o aceno da Infraero de 
que está quase tudo pronto pa-
ra a retomada dos voos de gran-
des jatos no Aeroporto da Pam-
pulha, na Capital, para que uma 
polêmica antiga retornasse com 
força. Defensores e opositores 
da medida voltaram a se posi-
cionar em trincheiras contrárias.

Assim foi a audiência da 
Comissão de Transporte, Co-
municação e Obras Públicas, 
realizada ontem, para tratar do 
gradativo abandono do aero-
porto, que já foi um dos mais 
movimentados do país.

O debate atendeu a reque-
rimento do deputado Agosti-
nho Patrus Filho (PV), que se 
diz preocupado com o fato de 
o Aeroporto da Pampulha estar 
perdendo até mesmo os voos 
regionais para o Aeroporto In-
ternacional de Confins. Contra-
ditoriamente, o governo federal 
tem investido em melhorias na 
infraestrutura do local, que ope-
ra de forma deficitária.

“Hoje só há dois voos co-
merciais regulares”, lamentou 
o deputado. O primeiro passo 
para reverter isso já foi dado, 
segundo o parlamentar, com a 
Portaria 908, editada em 2016 
pela Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac), que reautoriza 
a retomada das operações de 
grandes jatos na Pampulha.

Guilherme Dardanhan

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas debateu a subutilização do aeroporto
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, a situação dos moradores do entorno do Anel Rodoviário, 
que estão em via de desapropriação por meio de processo judicial. Re-
querimento: deputado Cristiano Silveira

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário 

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Plenarinho III) – debater, com a pre-

sença de convidados, a situação de funcionários da Prominas. Requeri-
mento: deputado Fred Costa

• Comissão de Saúde (Cataguases) – debater, com a presença de convida-
dos, questões relativas à urgência e à emergência do Hospital de Cata-
guases. Requerimento: deputado Arlen Santiago

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário 

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 

2.548/15 (1º turno), do deputado Ricardo Faria, que institui a Política de 
Promoção da Paz nos Estádios de Futebol e Demais Espaços Desportivos 
de Minas Gerais 

13 horas
• Comissão de Educação (Plenarinho I) – discutir e votar parecer sobre o PL 

2.067/15 (turno único), do deputado Elismar Prado, que institui a Sema-
na de Incentivo à Leitura no Estado; e sobre o PL 2.882/15 (1º turno), do 
governador, o qual aprova o Plano Estadual de Educação 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário 
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-
posições da comissão

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho II) – discutir e votar pro-
posições da comissão

• Comissão de Educação (Plenarinho I) – debater, com a presença de convi-
dados, a possibilidade de fechamento das escolas de educação especial 
no Estado. Requerimento: deputado Felipe Attiê

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar proposições da comissão 
• Comissão de Transporte (Auditório) – discutir e votar proposições da co-

missão
15h30

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 
I) – discutir e votar parecer sobre o PL 1.145/15 (1º turno), do deputado 
Isauro Calais, que institui o Programa Bem-Estar para Todos 

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho II) – discutir e votar proposições da comissão
16h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório) – debater, com a presença 
de convidados, a Semana Nacional da Comunicação. Requerimento: de-
putada Marília Campos

19 horas
• Comissão de Meio Ambiente (Sarzedo) – debater, com a presença de con-

vidados, a transferência de resíduos industriais tóxicos para o município. 
Requerimento: deputado Rogério Correia e deputada Ione Pinheiro

• Lançamento do livro AI-5, de Rogério Salgado (Teatro) – cessão de espaço

 0h Memória e Poder – Político Plínio de Arruda Sampaio
 1h Segunda Musical – Professores de Escola de Música da UFMG 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (14/9) – Ações propositivas 

para o fortalecimento das políticas em prol das mulheres vítimas 
de violências 

 4h10 Palestra – Ativismo político, com Helcimara Telles 
 6h TV Escola: História Política de MG – Teleaula 2: Heranças 

coloniais
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Reforma da Previdência
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Endividamento 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Mudanças nas leis de trânsito
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola: História Política de MG – Teleaula 2: Heranças 

coloniais
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Reforma da Previdência
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Endividamento
 20h Comissão de Desenvolvimento Econômico (inédito) (1º/12) 

– Homenagem às novas líderes de mercado em MG
 21h Memória e Poder – Político Plínio de Arruda Sampaio
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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