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A Aeroportos Brasil Viracopos
(ABV) inaugura no próximo sábado a nova ala do terminal de
passageiros no Aeroporto Internacional de Viracopos que irá
abrigar os voos domésticos. A
ala ganhou uma área de 11 mil
metros quadrados para lojas e
setor de alimentação. O espaço
terá 67 estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços.
A quantidade é quase o dobro
do que os 35 espaços que ficam
no antigo terminal. Os investimentos estimados na área comercial do novo terminal de
passageiros somaram R$ 450 milhões.

Viracopos inaugura nova ala
de voos domésticos no sábado
Terminal de passageiros terá de serviços bancários a lojas de grifes internacionais
Fotos: Patrícia Domingos/Especial para a AAN

Investimento no
espaço foi de
R$ 450 milhões
O objetivo da empresa é instituir um conceito de shopping
center e conveniência para garantir aos usuários do terminal
ter desde serviços bancários até
lojas que comercializam grandes grifes internacionais. Na lista de nomes que irão figurar na
ala estão Dufry Shopping,
McDonald’s, Giraffas, Boticário
e Starbucks. A inauguração das
lojas terá um calendário que se
estende por 60 dias.
O diretor comercial da ABV,
Jorge Lobarinhas, afirmou que
a nova ala tem uma área mais
ampla para lojas e com marcas
globais. “O novo perfil da área
comercial tem um conceito de
shopping center, que traz para
o terminal marcas internacionais”, disse. Ele afirmou que todos os espaços comerciais foram vendidos e que a abertura
deles será realizada de forma
gradual.
Segundo Lobarinhas, o cronograma contempla a inauguração de 40 lojas no sábado. Após
30 dias, a área vai operar com
53 estabelecimentos e com 60
dias todas as 67 lojas estão abertas para o público. “O mix é formado por varejo e serviços. São
duas áreas distintas. Uma delas
é aberta ao público em geral. A
outra área é restrita e será acessada apenas pelos passageiros
que irão embarcar. Nela há um
mall e uma praça de alimentação”, disse.
O diretor afirmou que parte
dos lojistas do antigo terminal
irá mudar para a nova ala. “As
agências bancárias devem se
instalar em até 60 dias na nova
área. Neste primeiro momento,
elas permanecerão no antigo
terminal. Elas ficarão no prédio
anexo do edifício-garagem”. Ele
disse que táxis e locadoras de
veículos também irão para o terminal novo.
A concessionária já estuda a
ampliação da área comercial
em Viracopos. “Apenas após a
transferência das operações para o novo terminal é que vamos
analisar o lançamento de uma
nova fase de comercialização
de áreas. Devemos trabalhar
com quiosques. O usuário terá
uma grande diversidade de produtos e serviços. O conceito é
de um shopping center”, afirmou. Lobarinhas estimou que
foram investidos 15% do total
consumido pela obra do novo
terminal, que atingiu R$ 3 bilhões, na estrutura da área comercial do terminal que contempla as alas internacional e
nacional.
Expectativa

Área de embarque no novo terminal de passageiros de Viracopos, que será inaugurado no sábado: parte nova terá espaço para 67 estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço

10,3
MILHÕES

De passageiros passaram
por Viracopos em 2015

Estrutura faz ligação direta entre o saguão e as aeronaves na pista

Lojas no atual terminal, que agora servirá a funcionários e empresas

Área atual de passageiros continua com alguns serviços

A

transferência das
operações dos voos
nacionais para a nova
ala do terminal de passageiros
do Aeroporto Internacional
de Viracopos vai abrir espaço
para mais atividades na atual
área doméstica. O diretor
comercial, Jorge Lobarinhas,
afirmou que o terminal

continuará a abrigar lojas e
prestadores de serviços que
irão atender os funcionários
das empresas que estão
instaladas em Viracopos. “O
terminal terá um uso misto
com atividades comerciais e
também de cargas”, disse.
Ele afirmou que uma
pesquisa realizada com os

trabalhadores do aeroporto
apontou as atividades que
podem complementar o mix
atual de estabelecimentos que
já estão no antigo terminal.
“Uma parte das lojas e
restaurantes vai para a nova
ala do terminal de
passageiros. Uma parcela
continuará no antigo

conta a mãe.
"As crianças estavam no
parque brincando. E devem ter
brigado por algum brinquedo.
O menino que bateu nela
socou a cabeça dela no chão. E
se o homem que estava lá não a
tivesse pego, talvez ela tivesse
morrido. A gente fica
desapontada, revoltada. Vai
trabalhar e recebe um
telefonema do hospital porque
não tinha ninguém olhando”,
lamentou Ariane.
Ainda de acordo com a
auxiliar-administrativo, a
direção da creche afirmou que
o que aconteceu foi um
descuido de 5 minutos. “Mas,
se tivessem sido só 5 minutos,
a minha filha não teria ficado
como ficou. Criança cai, se
machuca, acontece. Mas isso
não foi um acidente, nem um

incidente”, completou.
Depois de o homem chamar as
cuidadoras, a direção da escola
levou a menina à Policlínica da
Capela, que a transferiu para
uma Unidade de Pronto
atendimento (UPA), onde
passou o dia em observação.
Foi feito raio X e constatado
que não houve fraturas.
A prefeitura informou que
abriu sindicância para apurar
o que aconteceu, e que as
informações iniciais do caso
foram desencontradas.
Afirmou ainda que se for
constatada alguma negligência,
o responsável será punido. A
creche municipal atende cerca
de 300 crianças de até 4 anos.
Na sala da menina são 14
alunos e três cuidadores.
(Raquel Valli/Da Agência
Anhanguera)

terminal e há
estabelecimentos que irão
fechar. Os proprietários
tiveram direito de escolher o
que fariam com seus
negócios”, explicou. Na lista
de atividades que devem
ganhar espaço no terminal
estão academia e mercado.
(AL/AAN)

Há mais de dez anos operando

EM VINHEDO
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Menina de 1 ano é espancada
por outra criança em creche
Uma menina de 1 ano e 1 mês
foi espancada por um menino
de 3 anos dentro do Centro de
Educação Infantil Saci Pererê,
em Vinhedo. A menina foi
socorrida por um homem que
prestava serviço de
manutenção dentro da creche.
Não havia nenhum responsável
pelas crianças na hora da
briga, conforme informações
da mãe da criança, a
auxiliar-financeiro Ariane
Barbosa de Andrade, de 27
anos. A Prefeitura apura o
caso. "O prefeito (Jaime César
da Cruz, PSDB) veio à minha
casa no dia da agressão. E eu

no antigo terminal de Viracopos, o proprietário da Umrry, Ricardo Antonio Sawya, afirmou
que vai transferir o atual restaurante para a ala nova. “O novo
restaurante terá o dobro da área
onde hoje operamos. Estou
apostando no futuro”, disse. Ele
observou que a concorrência será maior, mas comentou que
tem uma clientela fiel. “Viracopos tem potencial de crescimento muito grande para os próximos dez anos”, disse. O restaurante emprega 20 pessoas.
Uma das grandes operadoras na nova ala de Viracopos será a Dufry Shopping. A empresa
terá sete butiques de marcas internacionais (CK Jeans, Swarovski e Bolsas & Pashiminas, Conveniências, Country, Multi Brands, Esportes e Acessórios e Tech
on the Go) e a uma Mega Store
Dufry Shopping, com área total
de 990 metros quadrados. A
companhia já tem uma loja de
1,3 mil metros quadrados no sistema walk-trough. No desembarque internacional, há outra
loja com 540 metros quadrados.
A rede de franquias Seletti
Culinária Saudável vai instalar
uma unidade na nova ala. O restaurante será o primeiro em um
aeroporto. De acordo com a empresa, a unidade gerou 20 empregos diretos. A companhia informou que pretende abrir
mais três lojas em terminais no
País.

falei para ele que naquela
creche a minha filha não
estudava mais. E ele me falou
para escolher a creche que eu
quisesse para ela.”
Arieane escolheu o Centro De
Educação Infantil Tia
Anastácia. “Meu filho, que hoje
tem 9 anos, estudou lá. E lá eu
nunca tive problema”, afirmou.
A agressão ocorreu na
segunda-feira, mas o inchaço
só começou a melhorar ontem,
oito dias depois. “Com o
desinchaço, a médica pode ver
que a minha filha levou não só
um golpe na cabeça, mas
muitos. Tem vários galos",

Vítimas reagem a assalto em
casa e ladrão acaba detido
Um assalto a residência acordou
a vizinhança e mobilizou a
Polícia Militar (PM), ontem de
madrugada, no bairro Cidade
Universitária, na região de
Barão Geraldo, em Campinas.
Dois bandidos, um deles
encapuzado e armado de faca,
invadiram uma casa e
acordaram a família, formada
por um casal com uma criança
de 2 anos e um tio de 44 anos.
Durante a ação, os homens
descobriram que os criminosos
estavam armados de faca e
reagiram jogando garrafas nos
bandidos. A dupla se assustou e
correu, mas na fuga, um deles, o

ajudante Hugo Rodrigo de
Souza, de 21 anos, caiu ao tentar
pular o muro e acabou detido
pela PM, que tinha sido
chamada por uma testemunha.
O comparsa fugiu com um
celular. Souza sofreu ferimentos
moderados e está internado no
Hospital de Clínicas (HC) da
Unicamp, com escolta policial.
O assalto foi por volta da 0h50.
No imóvel mora um analista de
sistemas, de 33 anos, a mulher, a
filha, que chegaram na cidade
há dois meses, e o tio do casal.
As vítimas dormiam quando
foram acordadas com barulhos
na casa. (Alenita Ramirez/AAN)

