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Enquanto o BNDES acena com
uma liberação mais rápida de
crédito para o projeto de con-
cessão dos aeroportos, Walter
Bittencourt, novo ministro da
Secretaria de Aviação Civil
(SAC), ainda está escolhendo
seus assessores mais próximos.
Ex-diretor do banco de fomen-
to, ele é o homem que comanda-
rá a transferência das concessões
de alguns dos principais termi-
nais à iniciativa privada, decisão

vista com reticência pelo gover-
no do PT a princípio mas, por
fim, encarada como a única for-
ma de acelerar a resolução dos
gargalos até a Copa de 2014.

Apesar de a SAC ainda estar
sendo estruturada, o governo
tem pressa. Na última terça-fei-
ra, o ministro-chefe da Casa Ci-
vil, Antonio Palocci, confirmou
que o governo decidiu adotar o
regime de concessão de serviços
para reformar e ampliar os ae-
roportos de Viracopos e Guaru-
lhos (em São Paulo) e Brasília.
“Num curto espaço de tempo,
nós vamos ter obras em regime
de concessão em três dos aero-
portos que necessitam de inves-
timentos hoje”, disse Palocci.

A pressa teve início na se-
mana retrasada, quando o Ins-
tituto de Pesquisa Econômica
Aplicada divulgou um estudo
apontando que as obras de re-
forma e ampliação de pelo me-
nos nove aeroportos não esta-
rão prontas a tempo do Mun-
dial. Dados obtidos pelo BRASIL
ECONÔMICO mostram que, em
um cenário otimista, mesmo os
terminais que estarão finaliza-
dos no ano da Copa receberão a
pior classificação possível de
conforto da Iata, associação
que reúne as principais compa-
nhias aéreas do mundo.

O modelo matemático que
tem sido usado pelo governo
para projetar o movimento nos
terminais nos próximos anos
aponta para uma ocupação que,
na melhor das hipóteses, excede
os 100% nos 16 aeroportos das
12 cidades-sede da Copa. Para a
Iata, o ideal é que os aeroportos
tenham 65% de ocupação, o
chamado nível C de conforto.

De uma escala de A a F, o
Brasil receberia a pior avalia-
ção, mesmo que a economia
cresça abaixo das expectativas
do mercado, que as tarifas au-
mentem e que a demanda suba
9% anuais ao longo dos próxi-
mos anos, cenário considerado
conservador por especialistas.
Documento disponível no site
da Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac), que regula o setor,
cita que a nota F (igual ou maior
que 100% da capacidade do ae-
roporto), é “inaceitável”. A de-
finição que aparece no texto da
agência diz: “Nível de Serviço,
condição de cruzamento de flu-
xos, falência do sistema e atra-
sos inaceitáveis; inaceitável ní-
vel de conforto”.

Em estruturação
A nova Secretaria de Aviação
Civil terá 127 funcionários,
que ainda estão sendo escolhi-
dos por Bittencourt, e foi cria-
da por Medida Provisória em
março deste ano. A pasta abri-
gará a Anac e a Infraero, esta-
tal que administra os princi-
pais terminais de passageiros
do país, antes a cargo do Mi-
nistério da Defesa. O ministro
da Defesa, Nelson Jobim, está
de acordo com a mudança,
recomendada por um estudo
do BNDES e da consultoria
McKinsey a partir de uma var-
redura feita na Infraero para
identificar os principais pro-
blemas da estatal.

A medida criou também o
Fundo Nacional de Aviação Ci-
vil, que será abastecido de re-
cursos transferidos de outras
instâncias e de onde virão os re-
cursos da nova secretaria. ■

Faltam estrutura e funcionários à
nova Secretaria de Aviação Civil
BNDES se apronta para concessões, mas Walter Bittencourt, novo ministro da pasta ainda escolhe assessores

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

PRÓXIMOS PASSOS

Primeiros editais de
concessão serão
publicados em maio

A decisão da presidente Dilma
Rousseff de conceder obras e
serviços à iniciativa privada nos
aeroportos de Viracopos (SP),
Brasília (DF) e Guarulhos (SP)
começará a sair do papel
no próximo mês, quando está
prevista a publicação de
editais. A etapa seguinte,
prevista para até o início
de julho, prevê a concessão de
Confins (MG), e Galeão (RJ).
A medida foi tomada diante
da insatisfação com a morosidade
dos investimentos previstos pela
Infraero. Até o início da semana
estava prevista reunião da
presidente, hoje, em Brasília,
com representantes do setor.
A expectativa era que o encontro
servisse para discutir a situação
dos demais terminais que
deverão permanecer sob a
influência da Infraero. Pelos
cálculos da estatal, só os cinco
aeroportos previstos para
concessão devem demandar
investimentos de R$ 4 bilhões
em modernização e ampliação,
nos próximos anos. R.R.M.

DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR
Consulta Pública 03/SME/DME/2011

A Secretaria Municipal de Educação está realizando Consulta Pública, em 
atendimento ao Decreto Municipal nº 48.042 de 26 de Dezembro de 2006, para 
colher subsídios que poderão ser utilizados na elaboração do Edital de Pregão 
Presencial, cujo objeto é  a Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições 
higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na rede 
municipal de ensino compreendendo:
a) Fornecimento de mão de obra treinada para a execução de todas as atividades de 
armazenamento, higienização, pré-preparo, preparo e distribuição de alimentação, 
bem como higienização de equipamentos, utensílios e instalações das cozinhas, 
lactários e despensas das Unidades Educacionais, e supervisão das atividades 
relacionadas.
b) Fornecimento dos insumos, utensílios, equipamentos e mobiliários necessários 
ao pleno funcionamento das cozinhas, lactários e despensas das Unidades 
Educacionais. 
c) Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações 
das cozinhas, lactários e despensas das Unidades Educacionais, nas áreas de 
hidráulica, elétrica e alvenaria, com fornecimento de mão de obra e material.
O abastecimento de gêneros alimentícios é de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATANTE.
A prestação de serviços deverá ocorrer nas Unidades Educacionais da Diretoria 
Regional de Educação de Pirituba/Jaraguá (DRE-PJ), em conformidade com 
os anexos do presente edital, as normas técnicas fixadas pelo DME e demais 
órgãos sanitários. 
Com essa consulta pública a Secretaria Municipal de Educação, 
além de garantir maior transparência a todo o processo licitatório, 
aprofunda a qualidade desse processo. A Minuta do Edital estará disponível no site: 
http://e-negocios-cidadesp.prefeitura.sp.gov.br para exame e eventuais críticas e 
sugestões até as 17:00 horas do dia 04/05/2011 ou no Setor de Licitações, situado 
à Rua: Libero Badaró, 425 - 9º andar - Centro.
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O modelo matemático
que tem sido usado
pelo governo para
projetar o movimento
nos terminais nos
próximos anos aponta
para uma ocupação
que excede os 100%
nos 16 aeroportos
das 12 cidades-sede.
O ideal seria 65%
de ocupação

Antonio Milena

Saguão do aeroporto de Guarulhos,
um dos primeiros a passar para

as mãos da iniciativa privada
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