
Aeroportos recebem cuidado especial 
 
A preocupação com a situação dos aeroportos no Brasil é grande. No Aeroporto Internacional 
Antônio Carlos Jobim, por exemplo, serão feitas obras grandes nos dois terminais, no valor de 
R$ 600 milhões. A previsão é que esteja tudo completamente pronto até 2013, um ano antes 
da Copa do Mundo. 
 
Nossos terminais de passageiros são menores se comparados a outros no mundo. Mas eles são 
adequados à demanda que temos. O que vamos mostrar é que em 2013 teremos o mesmo 
nível de operação dos maiores aeroportos do mundo e estaremos entre os 10 melhores, apesar 
de muita gente duvidar disso - afirmou Wilson Massa, superintendente do aeroporto. 
 
Segundo ele, o diferencial do Tom jobim é o fato de ser o único na América Latina em 
condições de receber o A380, a maior aeronave civil do mundo, sem fazer qualquer adequação 
na infra-estrutura atual do aeroporto. Esse será um dos pontos tratados na apresentação da 
Infraero aos representantes da Fifa. 
 
Nós estamos fazendo essa apresentação em consenso com o Governo e a Secretaria de 
Esporte. Vamos evidenciar para o Comitê de Avaliação quando estaremos em condições de 
atender esse evento -disse Wilson, que participará da apresentação de 20 minutos. 
 
Grandes obras serão realizadas em aeroportos de todo o Brasil. Segundo a Infraero, a 
prioridade de investimentos é feita em função da demanda projetada para cada aeroporto, da 
visão estratégica do Governo Federal para o setor de aviação civil e da necessidade específica 
apresentada por cada aeroporto. 
 
Em São Paulo, o Aeroporto de Guarulhos vai receber R$ 1,37 bilhão em investimento para a 
construção de um novo terminal de passageiros, com previsão de conclusão em junho de 
2014. Para a Copa, provavelmente, Congonhas será o mais utilizado e terá R$ 300 milhões 
para a construção de uma nova torre de controle e outras reformas, com previsão para 
terminar em outubro de 2012. 
 
Manaus, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte e Goiânia são outros aeroportos com previsão de 
mais de R$ 200 milhões em investimento. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1 fev. 2009, Esportes, p. D5. 


