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OBRAS DE EXPANSÃO CONSUMIDOR

ENTREVISTA COM ANDREEA PAL*  *CEO DA FRAPORT BRASIL

Está próximo do fim o imbróglio
que envolve a Fraport Brasil, o
Consórcio CPM Novo Fortaleza
e Infraero e que trava as obras de
ampliação do Fortaleza Airport,
ou Aeroporto Internacional Pin-
toMartins.Ontem,aadministra-
dora do terminal disse que não
se coloca contrária à realocação
das estruturas metálicas, apesar
de entender que “os custos de
realocaçãodasestruturasmetáli-
cas no Fortaleza Airport não são
de sua responsabilidade”. A Fra-
port requereu, para estar à fren-

te da retirada da estrutura metá-
lica – instalada pelo Consórcio
CPM Novo Fortaleza na tentati-
va de ampliação do equipamen-
to para a Copa do Mundo de
2014 –, “a expressa concordân-
cia e supervisão do Ministério
Público, do Consórcio CPM No-
vo Fortaleza e da Empresa Brasi-
leira de Infraestrutura Aeropor-
tuária (Infraero) durante o pro-
cedimento”, disse a Fraport, por
meio de nota.

De acordo com o procurador
do MPF, Alessander Sales, que

convocou encontro entre as par-
tes no início deste mês para dis-
cutir uma resolução para o im-
passe, o posicionamento repre-
senta “um avanço considerá-
vel”.“AFraportestádizendoque
assume essa obrigação, se isso
for acordado entre todos”, diz.

Conforme o procurador, o
consórcio anterior (CPM Novo
Fortaleza,formadopelasempre-
sas Consben, Paulo Octávio e
MPE) tem até hoje (15) para se
manifestar em Brasília. “Eles já
haviam informado verbalmente

que não se opõem e que iriam se
manifestar nesse sentido. Eles
(consórcio antigo) querem abrir
uma mesa de negociação com a
Infraero sobre as estruturas”.

Posicionamento

Dessa forma, o procurador acre-
dita que, protocoladas as mani-
festações, “o juiz deve permitir
queaFraportingressenasdepen-
dências destinadas ao canteiro
para iniciar as intervenções”.
Com os posicionamentos proto-
colados, o Ministério Público Fe-
deral deverá convocar as partes
envolvidas no imbróglio para fa-
zer um termo de ajustamento de
conduta para permitir que a em-
presa administradora do Aero-
porto de Fortaleza realize as in-
tervenções.

A Fraport se posicionou dian-
te do MPF ontem (14), data que
marcava o fim do prazo para a
empresa se pronunciar. “A Fra-
port Brasil – Fortaleza não se
coloca contrária à realocação
das estruturas metálicas trata-
dasnareunião,apresardeenten-
derque oscustos de tal operação
nãosejamdesuaresponsabilida-
de. Este é um esforço da Fraport
em um trabalho conjunto com
todos os agentes envolvidos em
prol da sociedade cearense e o
início das obras”, diz parte da
nota da Fraport.

O procurador disse ainda que
a mesa de negociação que o con-
sórcio que abrir com a Infraero
objetiva dar fim ao processo que
tramitanaJustiça sobre asestru-
turas.Comabrigajudicial,aFra-
port ficou impedida de executar
demoliçõesouqualquerprocedi-
mento que pudesse alterar o re-
sultado de possível perícia, sen-
do autorizada apenas a realizar
estudos, mapeamentos e testes.

EmcomemoraçãoaoDiadoCon-
sumidor,oMinistérioPúblicodo
Ceará (MPCE), por meio do Pro-
grama Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor (Decon)
promove, nesta quinta-feira
(15) serviços e apresentações
culturais na Praça do Ferreira,
das9hàs16h.Quemquiserregis-
trar uma reclamação ou tirar dú-
vidassobreosdireitosdosconsu-
midores será atendido gratuita-
mente por técnicos e assessores
jurídicos do Decon, Procon As-
sembleia e OAB Ceará.

Renegociaçãodedívidas

Também será possível realizar a
negociação de dívidas, com o
parcelamentoedescontosemfa-
turasvencidas,dasseguintesem-
presas: Cagece, Enel, Oi, Tim,
VivoeClaro.UmbalcãodaSecre-
taria da Justiça e Cidadania (Se-
jus)disponibilizará a emissão de
documentos. Uma unidade mó-
vel da Etufor realizará a emissão
do Bilhete Único, Carteira de Es-
tudante e do Idoso.

A ação integra a Semana do
Consumidor e conta com diver-
sos parceiros: Procon Assem-
bleia, OAB Ceará, Banco do Bra-
sil, Anatel, ANS, Arce, CDL,
ICPDC, Autarquia de Regula-
ção, Fiscalização e Controle dos
Serviços Públicos de Saneamen-
to Ambiental (Acfor).

NA CAPITAL

TACV capacita
agentes de turismo

� Agentes de turismo
participaram, nesta semana,
em Fortaleza, de capacitação
promovida pela TACV,
empresa aérea de Cabo
Verde. Segundo a gerente de
marketing da companhia,
Djamilia Neves, o encontro
apresentou informações
sobre o destino e sobre as
transformações pelas quais a
TACV está passando. A aérea
possui dois voos semanais de
Fortaleza para a Ilha do Sal,
com conexões rápidas com
destino a Lisboa e Paris.

DE TODO O PAÍS

Fortaleza recebe
dirigentes do Fisco

� Fortaleza recebe, até
amanhã (16),
auditores-fiscais das Receitas
Estaduais das 27 associações
filiadas à Febrafite
(Federação Brasileira de
Associações Tributos
Estaduais) para a 1ª
Assembleia Geral Ordinária
de 2018. A Auditece é a
entidade anfitriã do evento
da Federação que representa
mais de 30 mil profissionais.

HOJE

Carrefour oferta
desconto de 10%

� O Carrefour promove
ação especial para o Dia do
Consumidor, celebrado hoje
(15). Nos hipermercados e
supermercados da rede, os
clientes cadastrados no
programa de desconto Meu
Carrefour ganham 10% de
desconto no valor total da
compra, contendo itens de
todos os setores.

EM DOBRO

Skyler faz ações para
o Dia do Consumidor

� A Skyler Menswear traz
novidades para o Dia
Mundial do Consumidor,
comemorado hoje (15) em
todo o Brasil. Na promoção
especial da data, Skyler em
Dobro, o cliente compra uma
peça e pode escolher outra
de igual ou menor valor, por
conta da Skyler. A ação
ocorre apenas hoje em todas
as lojas da marca em
Fortaleza.

EM US$ 3,72 BI

Saída de dólares
supera entrada

� O Brasil registrou a saída
de US$ 3,728 bilhões nas
duas primeira semanas de
março, informou, ontem, o
Banco Central. O movimento
de saída dos recursos
mantém a tendência
observada em fevereiro,
quando o Brasil registrou
saída de US$ 1 454 bilhão.
Em igual período de março
no ano passado, o fluxo
havia sido positivo em
US$ 2,943 bilhões.

YOHANNA PINHEIRO

Repórter

Custo de remoção de
estruturas não é da Fraport

MPCE oferta

serviços

gratuitos

no Centro

Após grande expectativa de ver
reiniciadas as obras de amplia-
ção do Aeroporto Internacio-
nal Pinto Martins, a população
cearense levou um balde de
água fria ao descobrir que a
nova concessionária do termi-
nal, Fraport, estava impedida
judicialmente de retomar as
obras por conta do processo
envolvendo a Infraero, antiga
administradora do Aeroporto,
e do então responsável pelas
obras, o consórcio CPM Novo
Fortaleza.
Enquanto aguarda os trâmites
da Justiça para poder intervir
no canteiro de obras, a conces-
sionária começará a ampliação
do terminal com a expansão
das áreas de embarque e de-
sembarque dos voos internacio-
nais, segundo Andreea Pal,
CEO da Fraport Brasil. A pedi-
do do Diário do Nordeste, a exe-
cutiva apresentou os planos da
empresa para o Aeroporto e
também para atender a deman-
da do hub da Air France-KLM/
Gol, a partir de maio.

Umdosprincipaisproblemasa
seremenfrentadosno
AeroportodeFortalezaéa
questãodoembargoàsobras
deampliaçãodoterminal.
ComoaFraportficousabendo
dessasituaçãoecomo
pretenderesolvê-la?
O início das obras de amplia-
ção do terminal de passageiros
do Fortaleza Airport depende
de autorização da justiça. A Fra-

port Brasil – Fortaleza já se
manifestou como terceiro inte-
ressado, no processo entre a
Infraero e o consórcio CPM No-
vo Fortaleza, solicitando libera-
ção para seguir com as interven-
ções acordadas no contrato de
concessão. Independentemen-
te deste impasse, está traba-
lhando para oferecer serviços
de qualidade ao usuário. Além
das melhorias imediatas nos sis-
temas, iluminação, infraestru-
tura, banheiros, wi-fi e sinaliza-
ção, em breve, novos voos inter-
nacionais passarão a operar em
Fortaleza.

Atéquandoaáreaprecisaser
liberadaparanãoprejudicaro
cronogramadaFraport?
A área precisa ser liberada o
quanto antes. Este impasse ge-
ra atrasos na obra e, se necessá-
rio, a Fraport Brasil – Fortaleza
tentará renegociar os prazos.

Enquantonãoéliberadaa
partedaampliação,aempresa

pretendecomeçarareforma
poroutrospontosdo
aeroporto?Onde?
A Fraport Brasil – Fortaleza co-
meçará pelas obras de expan-
são das áreas de embarque e
desembarque de voos interna-
cionais.

Quaisforamasdificuldades
enfrentadaspelaempresa
tantoparaseestabelecerno
Brasil,emdoispontos
diferentesedistantesdoPaís,
comoparacomeçaros
trabalhosdaadministração?
Foi um processo tranquilo, a
Fraport Brasil – Fortaleza e a
Fraport Brasil – Porto Alegre
contaram com grande suporte
da ANAC, governos do Ceará e
Rio Grande do Sul e também
das Prefeituras de Fortaleza e
Porto Alegre. E nós formamos
um excelente time!

QuaisosplanosdaFraportem
termosdereformanoatual
terminaldepassageirosdo
AeroportodeFortaleza?Oque
deveserrealizadonesteeno
próximoano?
Desde o início deste ano, a Fra-
port Brasil – Fortaleza realiza
melhorias na estrutura existen-
te e trabalha para iniciar as
obras de ampliação, que consis-
tem na reforma e realocação de
check-ins, ampliação das áreas
de embarque e desembarque,
novo sistema de bagagem, re-
forma nas taxiways e amplia-
ção de pista.

Considerandoainstalaçãodo
hubdaAirFrance-KLMeGolno
Aeroportoemmaio,haverá
algumaestruturaexclusiva
paraosvoosdomésticose
internacionaisquealimentam
edistribuemessesvoos?
O atual terminal de passagei-
ros possui capacidade para
atender de forma adequada os

novos voos.

DeacordocomJean-Marc
Pouchol,diretor-geraldaAir
France-KLMparaaAméricado
Sul,ooferecimentodeuma
salaVIPfazpartedos
pré-requisitosparaaoperação
dosvoosdaempresa.Haverá
umespaçodisponívelparaisso
emFortaleza?ComoaFraport
estáauxiliandonessaquestão?
A Fraport Brasil – Fortaleza e a
Air France-KLM estão avalian-
do a viabilidade da pretendida
sala VIP.

Muitosnovosvooscomeçarão
aseroperadosnesteanono
terminalcearense.Daforma
queoterminalseencontra
hoje,épossívelqueohub
cresçaaindamaisoujáchegará
aolimiteoperacional,sendo
necessárioaguardara
expansãodoterminalpara

aumentarasoperações?
A atual capacidade do termi-
nal, com as devidas ações de
aperfeiçoamento e otimização
de processos, nas quais a Fra-
port Brasil – Fortaleza está tra-
balhando, é capaz de atender
ao hub, proporcionando, ain-
da, disponibilidade a curto pra-
zo para novos voos de forma
coordenada. A expansão do ter-
minal ampliará essa capacida-
de a médio e longo prazos.

Quaissãoosplanosdelongo
prazodacompanhiaparao
aeroportodeFortaleza?
Nossa meta é criar um portal
aeroportuário moderno, efi-
ciente e focado no cliente, apro-
veitando da experiência, ener-
gia e expertise da equipe local
que formamos. Queremos ofe-
recer o nível mais alto de quali-
dade em serviços, operação e
segurança.

Impassegeraatrasos
naobra.Sepreciso,
aFraporttentará
renegociarosprazos.
Independentemente
desteimpasse,está
trabalhandopara
oferecerserviçosde
qualidadeaousuário”

Administradoradoterminalcearense,consórcioCPMNovoFortaleza, Infraeroe MinistérioPúblicoFederalsereuniramno

iníciodomêsparadiscutirresoluçãodoimbróglio envolvendoasestruturasmetálicasFOTO: KID JÚNIOR

AconcessionáriadoAeroporto
InternacionalPintoMartinsaguarda
decisãojudicialparainiciar
intervençãonocanteirodeobras

‘‘

Aeroporto: áreada
obraprecisa ser
liberada rápido

DeacordocomAndreeaPal,a Fraport“começará pelasobrasdeexpansãodas

áreasdeembarqueedesembarque devoosinternacionais” FOTO: HELENE SANTOS


