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Novo zoneamento
O prefeito Jonas Donizette (PSB) leva hoje, às 15h, na
Câmara Municipal, o projeto da nova lei de parcelamento,
uso e ocupação do solo (LPUOS). A intenção era entregar
também a lei de uso e ocupação da nova Macrozona de
Desenvolvimento Ordenado (MZDO), uma área de 186,3
quilômetros quadrados de terras rurais passíveis de
expansão urbana, criada pelo Plano Diretor de Campinas.
Mas o projeto ainda está passando por análise no Jurídico e
a previsão é que chegue ao Legislativo nos próximos dias.
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Campinas-Lisboa terá
mais 5 voos semanais
Companhia Azul ampliará operações a partir do próximo dia 15
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Queda de braço
Os servidores municipais
de Campinas foram para a
negociação salarial ontem
pedindo reajuste de 10,45%
e vale alimentação de R$
1.108. A Prefeitura propôs
2,79%, parcelados em duas
vezes, em dezembro de
2018 e dezembro de 2019.

O secretário de Relações
Institucionais, Wanderley
de Almeida, explicou que
embora tenha havido
melhora na arrecadação, os
impactos da crise ainda
estão sendo sentidos pelo
Município. O acordo não
será fácil.

Já há autorização das
autoridades brasileiras
e portuguesas

Não tenho
tempo para
perder com Alckmin.
Quando ele tiver na
minha frente em São
Paulo, ou atingir dois
dígitos, ele liga para mim.
Do pré-candidato à Presidência, Jair Bolsonaro (PSL), sobre o convite feito
por Geraldo Alckmin (PSDB), para debaterem sobre Segurança Pública.

Doria
O pré-candidato do PSDB
ao governo de São Paulo,
João Doria, se encontra hoje
às 16 horas com lideranças
de Americana e às 19h participará de encontro regional
em Nova Odessa, na Klabin
Eventos.

Setec
O presidente da Setec, Arnaldo Salvetti, nomeou comissão especial para analisar
e adequar a lei que criou a
autarquia e poder atender recomendação do Ministério
Público para que as permissões e concessões de uso do
solo público ocorram mediante licitação.

FCM
Luiz Carlos Zeferino foi
eleito ontem, por 65 votos a
35, diretor da Faculdade de
Ciências Médicas da Unicamp. A posse será no início
de julho, para um mandato
de quatro anos. Zeferino já
foi superintendente do Hospital de Clínicas. O vice-diretor será Claudio Saddy Rodrigues Coy.

Pesquisa
O Parlamento Metropolitano se reúne hoje em Itatiba para ouvir Paulo Ricardo

Gomes, do portal Indsat, sobre a “Pesquisa de Satisfação
como indicador de desempenho para alavancar a qualidade dos serviços públicos”, e
Denise Fornazari de Oliveira,
que falará sobre a Rede de
Oftalmologia.

Processante
A Comissão Processante
da Câmara de Paulínia ganhou mais 90 dias de prazo
para concluir a apuração de
susposta troca de favores entre o prefeito Dixon Carvalho
(PP) e 13 dos 15 vereadores.
O juiz da 1ª Vara Cível, Carlos Eduardo Mendes, acatou
pedido de prorrogação, uma
vez que o prazo legal foi prejudicado por questionamentos judiciais realizados pelos
denunciados.

Asfalto
O prefeito Angelo Perugini (PT) assina hoje dois convênios com a Caixa Econômica Federal para recapeamento de ruas de Hortolândia.
Os recursos, de R$ 710 mil, virão de emendas parlamentares dos deputados Gilberto
Nascimento e Keiko Ota. A
previsão do secretário de
Obras, Sérgio Torrecillas, é
que os serviços começam este ano.

Impactos da greve
Os prefeitos da Região Metropolitana de Campinas
(RMC) elaboram uma moção de apelo ao Senado, em
apoio à medida provisória que cria a política de prelos
mínimos ao transporte rodoviário de cargas. A moção foi
deliberada após avaliação dos impactos que a greve dos
caminhoneiros teve na região. Segundo o assessor
técnico da Agemcamp, Mauricio Hoffmann, as perdas
correspondem a cinco dias do Produto Interno Bruto do
País. Na segunda-feira, secretários indicados pelos
prefeitos elencarão demandas a serem levadas ao
governador Márcio França (PSB) e ao presidente Michel
Temer (MDB).
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Viracopos terá mais cinco voos
semanais ligando Campinas e
Lisboa, a partir de 15 dezembro. A comercialização dos bilhetes aéreos começam na segunda-feira. Segundo a empresa Azul, com as novas operações haverá, em alguns dias,
duas frequências diárias para a
capital portuguesa com partidas de Viracopos, principal
hub da companhia.Os novos
voos sairão às 9h20, com previsão de chegada à noite, em
uma viagem de cerca de 10 horas de duração.
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Noticiário nacional fornecido pela Agência Estado. Noticiário internacional enviado pela France Press.

A companhia recebeu autorização das autoridades brasileiras e portuguesas para os cinco
voos semanais. Hoje, a empresa já opera voos diários para a
capital portuguesa e entre junho a dezembro, terá um segundo voo sazonal para Lisboa. Em dezembro, quando a
nova frequência estiver em operação de forma regular, a Azul
terá 12 voos por semana ligando Brasil e Portugal. As segundas, quartas, sextas, sábados e
domingos serão dois voos diários, às 9h20 e 18h35. As terças
e quinta, um voo às 18h35.
A Azul informou que o trecho internacional será cumprido com as aeronaves modelo
Airbus A330, com capacidade
para até 274 clientes. O vicepresidente de Receitas da Azul,
Abhi Shah, afirma que as novas
frequências irão fomentar ainda mais o turismo entre os dois
países. Segundo ele, há algum
tempo a empresa batalha para
ter direito de operar mais uma
frequência nesse mercado.
“O aumento de nossas frequências entre os dois países
nos permitirá oferecer ainda
mais assentos e opções de horários para clientes que partem
ou conectam de nosso grande
hub em Campinas. Portugal é
um dos países mais visitados
por brasileiros na Europa e vamos incentivar ainda mais esse
intercâmbio de pessoas”, afirmou. A Azul já está vendendo
passagens para Paris, para os
voos que começam as operações a partir de 5 de julho em
Viracopos. Serão três frequências semanais às terças, quin-

O trecho internacional será cumprido com as aeronaves Airbus A330, com capacidade para até 274 passageiros

VOOS ENTRE CAMPINAS E LISBOA A PARTIR DE 15/12
Origem

Saída

Destino Chegada

Dias

Viracopos

9h20

Lisboa

21h10

2ª, 4ª, 6ª, sábados e
domingos

Viracopos

18h35

Lisboa

6h25

Diário

Lisboa

10h

Viracopos

17h15

Diário

Lisboa

23h10

Viracopos

7h30

2ª, 4ª, 6ª, sábados e
domingos
Fonte: Azul

tas e domingo, e a partir do dia
7, também às sextas. Os voos
de Paris vão partir do Aeroporto de Orly, na região central e o
segundo mais importante da cidade, e serão operados por
aviões Airbus A330, em uma
parceria com a companhia aérea francesa Aigle Azur (águia
azul, em português).

Facilidades

Com o acordo de codeshare, as
duas empresas comercializam
bilhetes em seus respectivos canais de vendas. O acordo prevê
também facilidades como a
emissão de um único cartão de
embarque e despacho de bagagem até o destino final. Os
voos contam com as classes Bu-

siness, Economy Confort e Economy.
Com o início dessa operação, os clientes da Azul de todo
o País que já podem voar a partir de Viracopos para Fort Lauderdale e Orlando, nos Estados
Unidos, e Lisboa, em Portugal,
poderão ir também para Paris,
na França.
Pouco conhecida fora da Europa, a Aigle Azur foi fundada
em 1946 e hoje voa para cerca
de 25 destinos no continente e
também em algumas rotas para o exterior. Desde dezembro
passado, a companhia tem um
novo sócio, David Neeleman, o
fundador da Azul Linhas Aéreas e hoje sócio da TAP, entre
outros negócios. A Aigle Azur
encomendou no mesmo mês
dois widebodies Airbus
A330-200 com três classes.
A Azul é a maior companhia
aérea do Brasil em números de
cidades atendidas, com 739
voos diários e 106 destinos.

Viracopos é o 7º melhor do mundo
Aeroporto campineiro foi classificado no ranking elaborado pela empresa AirHelp
O Aeroporto Internacional de
Viracopos, em Campinas
(SP), ficou na 7ª colocação entre os Melhores Aeroportos
do Mundo neste ano. A classificação foi registrada em
uma análise feita pela empresa AirHelp, que utilizou dados captados do primeiro trimestre. O Aeroporto Internacional de Hamad, localizado
em Doha, capital do Catar,
foi eleito como melhor. O relatório classifica 72 companhias e 141 aeroportos com
base no desempenho, no
tempo e na qualidade do serviço, tanto quanto na avaliação dos clientes manifestado
pelo Twitter.
Gustavo Müssnich, diretorpresidente de Viracopos, entende que este reconhecimento deve ser contabilizado, conjuntamente, a outras
duas conquistas: Melhor Aeroporto de Carga do Mundo,
no Air Cargo Excellence Awards 2018, e Melhor Aeroporto
do Brasil (pela sétima vez),
em pesquisa de satisfação de
passageiros realizada pela Secretaria de Aviação Civil

OS 10 MELHORES AEROPORTOS DE 2018
1º) Aeroporto Internacional de Hamad, Doha (DOH)
2º) Aeroporto Internacional de Atenas, Atenas (ATH)
3º) Aeroporto Internacional de Tóquio Haneda, Tóquio (HND)
4º) Aeroporto de Colónia-Bona, Colónia, Alemanha (CGN)
5º) Singapore Changi Airport, Cingapura (SIN)
6º) Aeroporto Nagoya Chubu Centrair, Nagoya, Japão (ONG)
7º) Aeroporto Internacional de Viracopos, Campinas, Brasil (VCP)
8º) Amman Queen Alia Airport, Amã, Jordânia (AMM)
9º) Aeroporto Internacional Guararapes-Gilberto Freyre, Recife, Brasil
(REC)
10º) Aeroporto Internacional de Quito, Quito, Equador (UIO)

Fonte: AirHelp

(SAC).
“O interessante é que parte do estudo considera a manifestação espontânea dos

passageiros, que são o nosso
foco”, enfatizou. Marcelo Mota, diretor de Operações, exalta que “o levantamento de-

monstra mais uma vez que
Viracopos está no caminho
correto, que é o de promover
melhorias continuas da prestação de serviços aos nossos
clientes”.
A premiação que considerou Viracopos o melhor aeroporto de cargas do mundo
em abril passado foi baseada
em uma pesquisa criada em
2005, feita de acordo com
pontuações em vários fatores
de desempenho. Viracopos levou a categoria de até 400
mil toneladas por ano. Em
2017, o terminal movimentou 204,3 mil toneladas entre
exportação, importação, doméstico e curier (remessas expressas).
Já o levantamento referente ao terminal de passageiros, foi baseada na satisfação
de 19.473 passageiros no embarque e no desembarque
dos 20 principais aeroportos
do Brasil nos meses de janeiro, feveiro e março deste ano.
Viracopos atingiu a nota
4,63, em uma escala que vai
de 1 a 5. A média geral dos 20
aeroportos foi de 4,30. (AAN)

