
Minas Gerais vai ampliar os serviços aéreos
com o Comando de Aviação do Estado
Ter 09 maio

O Governo de Minas Gerais oficializou, nesta terça-feira (9/5), a criação do Comando de Aviação do
Estado (Comave) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Instituído a partir da publicação do
decreto nº 47.182 no Diário Oficial Minas Gerais, o Comave vai assumir, em todo o território, a
gestão das aeronaves do Executivo estadual e, com isso, contribuir para ampliar os atendimentos
aéreos a todas as regiões mineiras.

Além de reduzir despesas, como explica o comandante do Comave, coronel Rodrigo Sousa, a
criação do comando está alinhada às estratégias do Governo do Estado, de atuar cada vez mais
perto das pessoas e das regiões do estado. Com isso, o governo estadual vai, ao mesmo tempo,
reduzir gastos e aumentar a capacidade de realização de serviços com as aeronaves para toda a
população, como atividades médicas e transporte de órgãos vitais, ocorrências policiais e de
prestação de socorro, entre outros.

“Atende a uma necessidade de tornar possível avançar mais com o serviço de aeronaves”, observa
o comandante. “Inicialmente, a proposta é integrar os serviços, com maior controle e coordenação,
para, a partir daí, expandir a atuação para todas regiões e, também, paulatinamente, consolidar a
formação de uma malha da aviação para atendimento a todas as demandas de Minas Gerais”,
explica.

Redistribuição

Um dos resultados previstos com a coordenação única é, segundo o coronel, ampliar o
atendimento, a partir da redistribuição de uso das aeronaves e criação de bases desconcentradas,
no modelo multimissão (com capacidade para realização de diversos serviços, como resgate,
fiscalização, policiamento, etc.). A vinculação da frota ao Comave, com a estratégia de integração,
inclusive, terá papel fundamental no aumento da cobertura geográfica, da quantidade de
atendimentos e na otimização dos recursos.

Até então, lembra o comandante, os órgãos atuavam de forma segmentada, o que interferia na
capacidade de resposta a todas as regiões de Minas Gerais. Com o Comave, a ideia é que se
reduza o tempo de atendimento e de resposta em até uma hora e meia para qualquer ponto do
território mineiro.

“Imagine, por exemplo, se temos, na região de Belo Horizonte, duas aeronaves de um órgão, duas
de outro e outras duas da PMMG. Com logísticas e atendimentos separados, dificilmente algum
deles deixaria de manter pelo menos uma de suas aeronaves na capital, onde realmente a
demanda é maior”, exemplifica o coronel. “No entanto, com a atuação integrada, torna-se possível
organizar essa utilização e remanejar parte desta frota para atendimentos em outras regiões”,
vislumbra. “Ainda que duas ou três permanecessem na capital, outras três poderiam ser
empenhadas em outras missões. O desenho é esse”, complementa.
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Na linha de rever os processos, a proposta é aglutinar atividades comuns e manter os serviços de
socorro, defesa civil, policiamento, entre outros. “Importante é observar que o portfólio de serviços
não vai diminuir, mas sim aumentar, com a ampliação da cobertura e a garantia de que os serviços
serão levados àquelas regiões que estavam, de certa forma, mais desprovidas, descobertas, mais
distantes e com maior carência”.

Descentralização

O Comando de Aviação do Estado (Comave) inicia suas atividades, neste momento, com 10 (dez)
helicópteros e 5 (cinco) aviões. Um deles, inclusive, modelo King Air 300, foi disponibilizado pelo
Gabinete Militar do Governador (GMG) para fortalecer as atividades multimissão. Veja, abaixo, lista
de aeronaves e veículos agora relacionados ao Comave:

A articulação por meio da estratégia de descentralização permitirá, também, a breve criação de uma
base desconcentrada na região leste do estado (Vale do Aço, Rio Doce, Alto São Francisco e Vale
do Mucuri), dentro do conceito multimissão. Isso sem contar a expectativa de criação de outras
bases desconcentradas no território mineiro.



"Hoje, no estado, já temos três bases desconcentradas - em Uberlândia, Montes Claros e Juiz de
Fora -, além de uma do Corpo de Bombeiros, em Varginha", contextualiza o coronel Rodrigo.

A PMMG sinaliza também que, baseado em diagnósticos realizados sobre operações e custos das
atividades aéreas em Minas Gerais, o decreto fomentará a melhoria da qualidade do gasto público,
entre outros ganhos.

"É também mais uma questão de logística, de gestão. A coordenação única terá a possibilidade de
estabelecer um serviço de referência para todos os órgãos, de forma integrada, seja em logística,
seja em compras, em todos os aspectos", aponta o comandante.

Confira, a seguir, alguns dos ganhos trazidos pela criação do Comave:

a) redução das despesas na ordem de 30 a 40%, face a centralização nas aquisições específicas
da aviação e prestação de serviços pelo Comave, a exemplo de manutenção e contratação de
seguros de aeronaves;

b) aumento da coordenação e controle com a comunicação prévia dos voos, racionalizando o uso
compartilhado das aeronaves;

c) desconcentração das bases para as macrorregiões estratégicas do Estado, com a transferência
das aeronaves vinculadas ao Comave, mediante o uso compartilhado entre a Polícia Militar e o
Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais;

d) as aeronaves vinculadas ao Comave (dez helicópteros e cinco aviões) serão distribuídas e
redirecionadas para um eficiente atendimento às regiões mais distantes, diminuindo o tempo de
resposta em todo estado.
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