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BRASIL - AEROPORTO DE VIRACOPOS VAI EMPREGAR 40 MIL
PESSOAS
«Após a conclusão das obras de ampliação, o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas
(SP), vai ampliar de oito mil para 40 mil o número de funcionários contratatos para atendimento de
passageiros e outros serviços aeroportuários no terminal. O projeto do consórcio Aeroportos Brasil
Viracopos, formado pela Triunfo Participações, pela UTC (45%) e pela empresa francesa Egis, prevê a
construção de uma cidade aeroportuária, com hotéis, centro de convenção e shopping center. A
primeira etapa do projeto, com custo estimado em R$ 1,4 bilhão, prevê a construção de um novo
terminal de passageiros com capacidade para o transporte de 14 milhões de pessoas por ano. O início
das obras está previsto para agosto deste ano e a entrega da primeira etapa em abril de 2014. O novo
terminal contará com 28 fingers e um novo espaço para estacionamento com 4,5 mil vagas, além das
duas mil já existentes. A falta de espaço para estacionamento é uma das principais reclamações dos
usuários do aeroporto. De acordo com informações divulgadas pelo diretor-presidente da
concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, Luiz Alberto Küster, em evento no Centro das Indústrias
(Ciesp) de Campinas na terça-feira (26), Viracopos carrega atualmente 300 mil toneladas de carga por
ano e a projeção é de que atingirá 1 milhão de toneladas transportadas por ano até o final da
concessão. O objetivo da concessionária, segundo Küster, é tornar o aeroporto de Campinas o maior
da América Latina. A operadora francesa Egis tem 10% de participação no consórcio. Já a Triunfo e
UTC possuem 45% cada de participação. Etapas A ampliação será realizada em cinco etapas. Até a
Copa do Mundo de 2014, na primeira fase de obras, será investido R$ 1,4 bilhão no Aeroporto de
Viracopos. Durante os 30 anos de contrato de concessão, a concessionária investirá R$ 8,4 bilhões na
ampliação. A primeira etapa do projeto prevê a construção de um novo terminal de passageiros com
capacidade para o transporte de 14 milhões de passageiros por ano. O atual terminal está projetado
para transportar 3,5 milhões de passageiros/ano, mas a estimativa da concessionária é que Viracopos
transportará nove milhões de passageiros em 2012. Segundo o último balanço divulgado pela
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), entre janeiro e maio deste ano, foi
registado movimento de 3,5 milhões de pessoas no aeroporto de Campinas. O início das obras de
ampliação está previsto para agosto de 2012 e a entrega desta primeira etapa em abril de 2014. Nas
outras fases, o terminal será projetado para transportar 22 milhões de passageiros por ano até 2020,
45 milhões até 2030, 65 milhões de passageiros até 2040 e 80 milhões de passageiros até o fim da
concessão, em 2042.»
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