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MISSÃO DO COMTUR:
“Fomentar e Normatizar a atividade
turística do Município de Bonito, de forma
integrada e sustentável, visando o desenvolvimento
econômico e social de toda a comunidade, através
da excelência na qualidade dos serviços.”

AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO PARA O AEROPORTO DE
BONITO
No dia 15 de fevereiro de 2017, como pauta da Reunião do Comtur, e a participação do Superintendente Viário de
Transportes — Fabrício Alves Correia, iniciou-se com a fala do Coronel do Corpo de Bombeiros Jacques Freud Teixeira,
informando sobre a intervenção do Estado no Aeroporto de Bonito, na qual a ANAC notificou a DIX (empresa que administra o Aeroporto de Bonito) sobre a manutenção do mesmo, riscos de animais silvestres, proximidade com rebanho bovino. O
Coronel Frued ainda ressalta que o Governo do Estado deseja a implantação do Corpo de Bombeiros em Bonito, e que após a
intervenção administrativa do Aeroporto há cinco meses, várias melhorias foram realizadas, como o reparo de 42 buracos
fechados desde a sua base.
O Superintendente Fabrício Alves Correa informou que o Aeroporto deve receber em breve R$ 5,5 milhões, sendo
R$ 1,6 milhão do Governo do Estado e R$ 3,9 milhões da SAC — Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República.
Entre os serviços que serão realizados com os recursos estão o recapeamento de toda a pista de dois quilômetros, do pátio
de manobra e da pista de taxi, como também a instalação de um indicador de aproximação em cada cabeceira, chamado PAPI e a ampliação da proteção contra incêndio. E, conclui dizendo que terá revisão de todos os equipamentos eletrônicos como a sala de IPTA (Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicação Aeronáutica — Sala de Rádio) e um novo balizamento noturno e sinalizações.

