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LEIA MAIS Estratégia de ampliar
áreas de atuação adotada

desde o ano passado permitirá
à Embraer participar das
disputas pelas concessões
dos aeroportos.

Secretaria de Aviação Civil
não acompanha o ritmo do

governo, que tem pressa em
realizar a concessão dos
aeroportos. Pasta ainda está
sendo montada.

Os cinco primeiros
aeroportos a passar para

as mãos da iniciativa privada
devem exigir investimentos de
R$ 4 bilhões em reforma e
ampliação, segundo a Infraero.

Sexta-feira e fim de semana, 29 e 30 de abril e 1º de maio, 2011

Empresas estrangeiras já manifestam
interesse pelo Galeão, diz Cabral
Governador do Rio se diz
confiante de que obras estarão
prontas para a Copa do Mundo

Defensor de primeira hora da
concessão do aeroporto do Ga-
leão para a iniciativa privada, o
governador do Rio de Janeiro,
Sérgio Cabral, acredita que ope-
radoras aeroportuárias estrangei-
ras deverão participar do proces-
so de privatização no Rio. Ao elo-
giar a presidente Dilma Rousseff
pela decisão, tomada no início da
semana, disse acreditar na possi-
bilidade de conclusão do processo
a tempo de o novo concessionário
aprontar os terminais para a Copa
do Mundo de 2014. Como exem-
plos de interessados, ele citou a
alemã Fraport, que administra o
aeroporto de Frankfurt, e a espa-
nhola Ferrocarriles, concessio-
nária de Heathrow, na Inglaterra.

Essas mesmas empresas, diz
o governador, o teriam procu-
rado em 2008, junto com uma
terceira francesa, para manifes-
tar interesse na concessão do
Galeão. Embora responda pelos
investimentos no estado do Rio,
Cabral não deixou de comentar
os benefícios da abertura para o
terminal de Guarulhos, em São
Paulo. “O caso do aeroporto de
Guarulhos é urgente”, afirmou
o governador do Rio.

Considerada um dos empeci-
lhos para o sucesso da realização
não só da Copa de 2014, mas até
dos Jogos Olímpicos de 2016, no
Rio, a precariedade dos termi-
nais aeroportuários do país be-
neficiará estados hoje responsá-
veis pelo equivalente a 60% do
Produto Interno Bruto (PIB) bra-
sileiro, de acordo com Cabral.

“Nós estamos muito felizes

com a decisão tomada pela pre-
sidente Dilma Rousseff, que nos
deixou bastante esperançosos
de que finalmente vá criar um
novo padrão de mobilidade aé-
rea que o Brasil merece”, afir-
mou o governador, antes de
participar de uma das plenárias
do Fórum Econômico Mundial
na América Latina, no Rio. “Os
aeroportos brasileiros são uma
vergonha; não estão à altura das
necessidades do país. A decisão
de transferi-los à iniciativa pri-
vada beneficia estados respon-
sáveis por 60% do PIB do país.”

Emissão de bônus
Ainda com relação aos eventos, o
governador revelou ter iniciado
conversas com o Tesouro Nacional
para uma autorização oficial à
emissão de bônus por estados e
municípios com classificação de

risco de grau de investimento. Os
recursos levantados com a opera-
ção, de acordo com Cabral, seriam
utilizados na melhoria da infraes-
trutura necessária para os eventos.

Na prática, no entanto, a ini-
ciativa não só contemplaria
poucas unidades federativas —
entre as quais o governo e a
Prefeitura do Rio —, como
também demandaria mudança
na legislação criada a partir da
renegociação da dívida públi-
ca, nos anos 90. Na época, a
restrição à emissão de novas
dívidas foi exigida como con-
trapartida à assunção do passi-
vo de estados e municípios pelo
governo federal. O governador
afirmou que, se receber a auto-
rização, o estado do Rio teria
condições de levantar US$ 1 bi-
lhão com o lançamento de bô-
nus no mercado. ■ R.R.M.

Interessados citados
pelo governador
são a alemã Fraport,
administradora
do aeroporto
de Frankfurt,
e a espanhola
Ferrocarriles,
concessionária
de Heathrow,
na Inglaterra
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Desembarque
internacional bate
recorde em março

O número de desembarques
internacionais no Brasil atingiu
novo recorde em março, depois
de um crescimento de quase
23% na comparação com o
mesmo mês do ano passado.
Foram registrados 728 mil
desembarques internacionais
durante o mês passado, o maior
número para um mês de março
desde o início do levantamento,
em 1993, segundo dados do
Ministério do Turismo. No setor
doméstico, foram 6,4 milhões de
desembarques, aumento de 21,5%
em relação a março de 2010.
Se for mantido o ritmo,
a estimativa do Ministério
do Turismo, é que os
desembarques internacionais
de 2011 ficarão em torno
de 9 milhões, superando em
mais de um milhão os 7,8 milhões
registrados de no ano passado.
No cenário nacional,
os desembarques devem girar
em torno de 70 milhões, ante
os 67,6 milhões registrados
de 2010. Redação

Henrique Manreza

Luciano Coutinho, presidente do
BNDES, diz que banco está pronto

para financiar concessionárias
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