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Março é internacionalmente o mês 
da Mulher. Parabenizamos todas as 
mulheres da comunidade aeropor-
tuária de Guarulhos e todo o Brasil 
que ajudam a construir o desenvolvi-
mento e o progresso do nosso País.

As mulheres brasileiras têm muitas 
conquistas a comemorar. O direito ao voto 
feminino, que completou 81 anos em feve-
reiro; a  inserção feminina no mercado de 
trabalho – que aumentou de 35,4% (2000) 
para 43,9% (2010) – foi fundamental para 
a redução das desigualdades sociais e da 
pobreza no Brasil e na América Latina.

O Brasil, principalmente nas gestões 
de Lula e Dilma, se destaca pelo esforço  
em promover legislações de proteção às 
mulheres mais pobres, como a Lei Ma-
ria da Penha e os programas de trans-
ferência de renda, como o Bolsa Família.

É lógico que ainda precisamos avançar 
mais, por exemplo na melhoria da renda das 

trabalhadoras e na luta pela igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres. 

Nesta edição 03, a Revista Aérea abor-
da um assunto polêmico e criminoso: o 
Tráfico Humano. As vítimas destas redes 
criminosas que atuam no Brasil e no ex-
terior são na maioria mulheres, meninas 
e crianças. Dados da Organização Interna- 
cional do Trabalho (OIT) revelam que 21 
milhões de pessoas no mundo são explo-
radas de forma escrava e para fins  sexuais. 

A matéria destaca as ações e novi-
dades do Posto Avançado de Atendi-
mento Humanizado aos Migrantes do 
Aeroporto de Guarulhos, o primeiro do 
Brasil que faz um trabalho sério de com-
bate a esta prática criminosa e desumana. 

Dar visibilidade ao tema e cons-
cientizar a população sobre a im-
portância de denunciar este crime é 
mais que um dever, é uma causa nobre.

Boa leitura!

// 1ª Classe
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www.revistaarea.com.br

// Aérea na Rede

No site http://revistaaerea.com.br a comunidade aeroportuária 
de Guarulhos e os internautas podem conferir matérias sobre 
os investimentos da Concessionária GRU Airport no maior 
complexo aeroportuário do Brasil, ficar por dentro das agendas 
de artistas internacionais e personalidades que passam pelo 
Aeroporto, conhecer os maiores aeroportos do mundo e indica-
dores/estudos da 9ª cidade mais rica do Brasil. 
Escreva para nós: jornalismo@midiaconsulte.com.br

Uma 
causa 
nobre 

Facebook/RevistaAerea

Twitter/Revista Aerea

revistaarea.com.br

Visitem nossas páginas na internet
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Edição 3 - março / abril de 2013

Embarque                        

1ª Classe

A  Rev is ta  da  Comun idade 
Aeropor tuár ia  de  Guaru lhos 

e  do  Aeropor to  I n ternac iona l 

Aérea é a primeira Revista da 
comunidade aeroportuária 
de Guarulhos. 
Informação de qualidade, 
cultura e curiosidades são as 
marcas da Revista do maior 
Aeroporto do Brasil e da 
América Latina 

Combater o tráfico humano 
é mais que um dever, é uma 
causa nobre

Radar - Capa                             
O tráfico de pessoas é uma 
das mais graves violações 
dos direitos humanos. Cerca 
de 2 milhões de pessoas são 
traficadas todo o ano. No 
Brasil são mais de 70 mil. 

O Posto Avançado de 
Atendimento Humanizado 
aos Migrantes do Aeroporto 
é um exemplo no combate 
a este crime. A Secretária 
de Desenvolvimento e 
Assistência Social da 
Prefeitura de Guarulhos, 
Genilda Bernardes, contou as 
suas principais  novidades

Famosos em Cumbica                                       

Aeroportos                                      

O filho de Bob Marley, Ziggy 
Marley, visitará São Paulo pela 
segunda vez. Jonas Brothers can-
tará hits do seu novo álbum, que 
será lançado em 2014. The Cure 
e Regina Specktor também têm 
agenda aqui

4

16

14

10

8

// Sumário

A É R E A

Famosos em Cumbica                                       

8
Radar - Capa                              

Sabia que Istambul terá 
o maior aeroporto do 
mundo em 2016? Confira a 
lista dos maiores.

Aeroportos                             

Ziggy Marley se apresen-
tará em São Paulo e em 
Porto Alegre

2,4 milhões de pessoas 
são traficadas todo ano 
no mundo

16

www.revistaaerea.com.br
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 A Bordo                                  
O motorista, Orlando Maurício 
Jr., Brinquinho, presidente do 
Sincoverg, assume a Câmara 
Municipal de Guarulhos

186

Estados Unidos, China e Reino 
Unido são os países que mais 
recebem passageiros ao ano

Confira as novidades da Re-
vista Aérea na internet e nas 
redes sociais

Conheça os Postos 
Humanizados e sites/redes 
sociais legais e ajude a 
divulgar esta Campanha 

12

Disque denúncia 180  e 
o 2º Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas são importantes 
instrumentos de luta

11
14
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A Revista do maior 
Aeroporto do Brasil

Cerca de 3 
milhões de 
passageiros 
passam 
todo mês 
por aqui

// Embarque

6 www.revistaarea.com.br
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Lançada em novembro de 
2012, a Revista Aérea é a 
primeira publicação  da 
comunidade aeroportuária 

de Guarulhos que circula no Aeroporto 
Internacional - considerado o maior 
em tráfico de passageiros do País e da 
América Latina. Em 2012, o Aeroporto 
bateu novo recorde: 32 milhões de 
pessoas embarcaram e desembarcaram 
de várias localidades do Brasil e do 
mundo. 

Em janeiro, o maior complexo 
aeroportuário completou 28 anos 
de operações no País. Os números 
o consagram como um dos mais 
importantes do Brasil e do mundo: 345 
milhões de passageiros passaram pelo 
complexo nos atuais dois terminais; 
4,1 milhões de operações de pousos 
e decolagens foram realizadas e 9,1 
milhões de cargas foram transportadas.   

Hoje, o Aeroporto vive uma nova 
fase. Depois de 28 anos administrado 
pela Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), 
o Aeroporto está sendo comandado pela 
Concessionária privada GRU Airport. 
A empresa foi a vencedora do leilão do 
governo federal, realizado em 2012,  
pagou R$ 16,2 bilhões pela concessão e 
administrará o Aeroporto até 2032. 

Além de abordar o projeto de 
modernização da GRU Airport, a 
publicação destaca temas de interesse 
do setor aéreo nacional e internacional, 
mostrando os serviços oferecidos aos 
passageiros pelos maiores  e melhores 
aeroportos do mundo. A Revista 
também divulga  curiosidades dos 
astros e estrelas que desembarcam no 
Aeroporto. 

Guarulhos - 9ª cidade mais rica do 
Brasil e a 2ª com a maior população 
do Estado de São Paulo - também é 
destaque na Aérea, que mostra dados/
estudos socioeconômicos  da cidade e 
dicas de turismo e cultura.

A publicação é distribuída todo mês 
e gratuitamente para os funcionários 
do Aeroporto, passageiros, lojistas e 
também para a população guarulhense.              

 Viviane Barbosa, Editora da Revista Aérea
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// Radar - Capa
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2,4 milhões de pessoas são traficadas todo o ano
Eles têm boa conversa, são 

conhecidos, oferecem propostas 
de emprego fora do País com bons 
salários, estudos e, em alguns casos, 
até casamentos. Mas quando a vítima 
chega ao destino, “o sonho” torna-se 
pesadelo. Elas têm seus passaportes 
confiscados e são obrigadas a 
trabalhar como prostitutas, tendo 
que pagar enormes quantias para 
saldar  dívidas de passagens, 
comida, vestuário, estadia, etc. 

Elas não sabem seus direitos 
no país estrangeiro e, para agravar 
a situação, desconhecem o idioma 
local. Vivem com medo, ficam 
vulneráveis, abandonadas e são 
abusadas como escravas sexuais.

O relato acima é verdadeiro e é 
conhecido como “tráfico humano”— 

terceiro crime mais lucrativo do 
mundo (em média US$ 32 bilhões, 
perdendo apenas para o tráfico de 
armas e drogas). A Organização 
das Nações Unidas (ONU) o define 
como “o recrutamento, o transporte, 
a transferência, o alojamento ou o 
acolhimento de pessoas, recorrendo 
à ameaça”.

Funcionando desde 2006 
no Aeroporto Internacional  de 
Guarulhos, o Posto Avançado de 
Atendimento Humanizado aos 
Migrantes é referência no Brasil no 
atendimento às vítimas desta prática 
criminosa. Dados da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) 
revelam que 20,9 milhões de 
pessoas no mundo são vítimas 
de trabalho forçado/exploração 

sexual.  Em média, por ano, 2,4 
milhões de pessoas são traficadas; 
no Brasil, são 70 mil. A exploração 
sexual representa quase 80% dos 
casos. De cada cinco vítimas, quatro 
são mulheres ou meninas. O Posto 
Humanizado também é o primeiro 
no País e foi  fundado pela Associação 
Brasileira de Defesa da Mulher, da 
Infância e da Juventude (Asbrad) 
em parceria com o governo federal e 
Organizações Não Governamentais 
internacionais.

Desde 2010, a Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistência 
Social da Prefeitura de Guarulhos  
o assumiu, integrando-o à Política 
Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas, aprovada na 
gestão do ex-presidente Lula, que 

               

Viviane Barbosa   Editora da Revista Aérea
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2,4 milhões de pessoas são traficadas todo o ano
               

criou os núcleos de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas nos Estados 
(NETP). “Guarulhos é uma das 
principais rotas do tráfico interno 
e internacional de pessoas segundo 
dados da Polícia Rodoviária Federal. 
“O tráfico humano é antigo e chama 
a atenção das autoridades há muito 
tempo”, conta à Revista Aérea, a 
Secretária de Assistência Social, 
a pedagoga, Genilda Bernardes. 
Eleita vereadora em Guarulhos nas 
eleições de 2012, ela foi convidada 
pelo prefeito Sebastião Almeida 
(PT) e assumiu a Secretaria em 
janeiro deste ano. 

Genilda explica que o relevante 
trabalho do Posto serviu de 
base para a criação dos Postos 
nos aeroportos do Acre, Ceará, 

Amazonas, Rio de Janeiro e Pará. 
“Identificamos todos os casos. 
Atendemos desde problemas com 
vistos até pessoas traficadas, nas 
quais prestamos atendimento 
social, psicológico e jurídico. Temos 
parceria com a Polícia Federal, 
com as embaixadas dos países, 
com o Ministério da Justiça e com 
o Comitê de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas e ao Turismo 
Sexual (ETTS)”, relata.

Dados de 2011 mostram que 
foram atendidas 326 pessoas no 
Posto Humanizado do Aeroporto 
– um aumento de quase 15% em 
relação à 2010. A maioria são 
brasileiros e  as  principais queixas 
são deportação, maus tratos da 
polícia  migratória e tráfico de 

pessoas. 
Todo o mês o Posto identifica 

cerca de 18 casos com graves 
indícios de tráfico com exploração 
sexual, oriundos da Espanha, Itália, 
Estados Unidos, Portugal e Turquia, 
entre outros países.

A maioria das vítimas são 
mulheres jovens de 20 a 30 anos, 
solteiras, nordestinas e residentes 
de grandes capitais, como São 
Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. 
“Mas não existe apenas o tráfico 
de mulheres. Há também casos 
de tráfico de órgãos, de crianças 
e bebês. As vítimas não gostam 
de  falar,  sentem vergonha,  medo 
e indignação  por  terem   sido   
traficadas e  enganadas”, enfatiza a  
a pedagoga Genilda Bernardes. 
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// Radar - Capa

O tráfico de pessoas representa 
uma das mais graves violações dos 
direitos, pois retira da vítima a própria 
condição de pessoa humana ao tratá-
la como um objeto, um produto, uma 
simples mercadoria. 

Para fortalecer o combate, Genilda 
disse que o Posto Humanizado  
passará por uma nova reforma. “Hoje, 
funciona 24 horas e contratamos 
mais assistentes sociais. Também 
apresentamos um projeto de 
ampliação à concessionária GRU 
Airport”, disse.

Uma das novidades é a criação 
dentro do Aeroporto do Centro 
de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS). “É 
fundamental avançar na política 
para o migrante. Pessoas assaltadas 
e moradores de rua  nos procuram.  
Este Centro terá a capacidade de 
oferecer um atendimento digno 
para estes cidadãos, fazendo os 
encaminhamentos necessários”. 

Palermo
Desde 2004, o Brasil é signatário da 

Convenção das Nações Unidas contra 
o Crime Organizado e Protocolos 
Adicionais – mais conhecida como 
Convenção de Palermo –  que 
disponibilizou instrumentos para 
operacionalizar a cooperação jurídica 
entre os 100 países participantes.

A Convenção tem força de lei 

ordinária. Segundo o documento,  as 
pessoas aliciadas devem ser tratadas 
como vítimas de tráfico e receber 
proteção especial das autoridades dos 
países envolvidos. 

Genilda destacou que a Convenção 
é um importante   instrumento,   mas 
disse que é necessário investir mais 
nos Postos Humanizados. “Dos 
66 aeroportos brasileiros, temos 
postos em apenas cinco. A nossa 
luta é que o tráfico de pessoas sai da  
invisibilidade”, questiona.

“É importante 
denunciar para 
que possamos 

abrir inquérito, 
investigar e 

punir” 
A pedagoga disse que é urgente 

para o Brasil ter novas legislações que 
criem punições para todas as redes 
de tráfico; também é fundamental 
investir em ações de conscientização 
sobre a importância de denunciar, 
bem como  ampliar as políticas de 
assistência social e de proteção às 

vítimas.
O Ministro da Justiça, José 

Eduardo Cardozo, também reforça o 
apelo à sociedade sobre a importância 
de denunciar. “Nós precisamos 
conscientizar a população de que as 
informações têm que chegar ao Poder 
Público por que, sem elas, não temos 
como abrir inquérito, como investigar, 
como punir aqueles que praticam 
esse tipo de violência contra seres 
humanos”, explica. 

Neste mês de março, entrará 
em vigor no Brasil uma campanha 
internacional contra a violência e 
o tráfico de mulheres. A diretora 
do Departamento Consular e de 
Brasileiros no Exterior, a diplomata 
Maria Luiza Ribeiro Lopes da Silva, 
disse que o objetivo é promover ações 
que garantam o apoio às necessidades 
das brasileiras que estão fora do país. 

A diplomata destacou que o 
trabalho da Central de Atendimento à 
Mulher (Ligue 180 - pág 11) promoveu 
uma mudança de comportamento 
das vítimas de violência e tráfico no 
exterior. 

Segundo ela, com profissionalismo 
e paciência, as atendentes conquistam 
a confiança das mulheres que, em 
geral, sentem medo de denunciar. 

“O governo está firme e dedicado 
para mostrar que há alternativas para 
essas mulheres que se encontram em 
situação de risco”, finaliza. (VB)

Genilda Bernardes Secretária de 
Desenvolvimento e Assistência Social 
da Prefeitura de Guarulhos  
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Está em vigor no Brasil desde o 
dia 26 de fevereiro, o 2º Plano de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 
Esta iniciativa do governo Dilma 
prevê o fortalecimento da rede contra 
este crime até 2014, com a meta de 
criar mais 10 novos núcleos/postos. 
Para isso, serão investidos R$ 5,9 
milhões, incluindo a capacitação de 
400 agentes e cooperação jurídica 
internacional. Desde 2008, já foram 
investidos R$ 5,2 milhões nesta rede, 
que conta atualmente com 13 postos 
de atendimento ao migrante e 16 
núcleos estaduais. Em 2011 e 2012 
foram capacitados 716 profissionais 
de diversas áreas no tema do tráfico 
de pessoas.

Articulado por meio do Ministério 

da Justiça (MJ) e das secretarias de 
Direitos Humanos (SDH) e de Políticas 
para Mulheres (SPM), o Plano foi 
construído com a participação da 
sociedade: mais de 1.500 cidadãos 
de várias instituições debateram as 
medidas em consultas públicas virtuais 
e 57 plenárias livres realizadas no 
Brasil e no exterior. “Ao instituir uma 
política que enfrente este problema, 
o governo brasileiro reafirma o seu 
compromisso inequívoco com a plena 
cidadania e liberdade de todas as suas 
cidadãs e cidadãos”, diz a  ministra da  
SDH, Maria do Rosário.

Os postos ficam em locais de 
grande circulação (portos, aeroportos 
e rodoviárias) e são responsáveis pelo 
atendimento às vítimas. 

Legislação
A legislação atual só pune o tráfico 

de mulheres para fins de exploração 
sexual, não contempla tráficos para 
fins de trabalho escravo,  trabalho 
doméstico, venda de órgãos e de 
crianças.

Um projeto de lei da senadora 
Lidice da Mata (PSB-BA) quer mudar 
esta realidade e criminalizar todos os 
tipos de tráfico. 

O apoio popular é fundamental 
para que a lei seja levada à votação 
e aprovada mais rápido.  Faça a sua 
adesão entre no site: http://www.
avaaz.org/en/petition/Aprimorar_a_
lei_brasileira_para_combater_o_
trafico_humano/?cCuFCd e participe  
desta luta. (VB)

11

Governo Dilma 
lança Plano 
para fortalecer 
combate ao 
tráfico de 
pessoas  

Graças ao disque 180 Internacional 
foi possível desvendar várias redes 
de tráfico de mulheres no Brasil e no 
exterior. 

Em 2012, foram recebidas 80 
ligações, sendo 30 da Espanha 
(37%), 25 da Itália (31%), 18 de 
Portugal (22%) e duas de El Salvador 
(2%). Brasil, França, Inglaterra, 
Luxemburgo e Suíça registraram uma 
chamada cada um, somando 6% das 
ligações. Esses telefonemas geraram 
179 atendimentos. As denúncias 
desvendaram dois casos de tráfico 
de mulheres, com operações bem-
sucedidas da Polícia Federal.

O mais recente teve prisões no 
Brasil e em Salamanca, na Espanha. “O 
balanço do Ligue 180 Internacional faz 
um retrato, até então desconhecido, de 
como a violência contra as mulheres 
brasileiras transpõe fronteiras”, 

afirma a ministra Eleonora Menicucci.
Segundo a Secretaria Nacional de 

Justiça, entre 2005 e 2011, a Polícia 
Federal registrou 157 inquéritos por 
tráfico internacional de pessoas para 

fins de exploração sexual, enquanto 
que o Poder Judiciário, segundo o 
Conselho Nacional de Justiça, teve 
91 processos distribuídos. Foram 
instaurados no total 514 inquéritos 
pela Polícia Federal entre 2005 e 2011, 

dos quais 13 eram de tráfico interno de 
pessoas e 344 de trabalho escravo.

Quanto às prisões e indiciamentos, 
foram 381 indiciados por tráfico 
internacional de pessoas para 
exploração sexual pela Polícia Federal 
e 158 presos, conforme dados do 
Departamento Penitenciário Nacional. 
No contexto do tráfico interno de 
pessoas para exploração sexual foram 
31 indiciados pela PF e 117 presos, 
entre 2005 e 2010.

O estudo aponta que a maior 
incidência do tráfico internacional de 
brasileiros e brasileiras é para fins de 
exploração sexual. 

De 475 vítimas identificadas pelo 
Ministério das Relações Exteriores, 
em seus consulados e embaixadas, 
337 sofreram exploração sexual e 135 
foram submetidas a trabalho escravo.        

(VB)  
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Os ministros da Secretaria de Políticas para Mulheres, Eleonora 
Menicucci, da Justiça, José Eduardo Cardozo, da Secretaria de Direitos 
Humanos, Maria do Rosário, e a senadora Vanessa Grazziotin.
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// Radar - Capa

Acre
Alfândega Brasil - Peru
Assis Brasil, BR 317, s/n – KM 1
Cep: 69.935-000
Tel: (68) 3548.1231 / 3224.1183
E-mail: 
gabinete.seguranca@ac.gov.br
Coordenadora: Doroteia do 
Nascimento Pereira

Amazonas
Posto Avançado de Atendimento 
Humanizado ao Migrante Fluvial de 
Itacoatiara
Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 
2525, Centro
Cep: 69.100-000
Tel: (92) 9298.0678 
E-mail:
neggao_spuza@hotmail.com
Responsável: Raimundo Edson

Ceará
Aeroporto Internacional Pinto 
Martins
Av. Senador Carlos Jereissati, 
nº 3000 - Serrinha
Cep: 60.741-900 
Tel: (85) 3477.5565
E-mail: 
paahm.ce@hotmail.com
Coordenadora: Lívia Maria Xerez de 
Azevedo

Rio de Janeiro
Aeroporto Internacional do Rio de 
Janeiro - Galeão
Área de Desembarque do Terminal 
I - 1º piso
Av. 20 de Janeiro, s/n - Ilha do 

Governador
Cep: 21.941-570 
Tel: (21) 3367-6070 
E-mail: posto.avancado@yahoo.com
Coordenador: Augusto Eduardo 
Moreira Valentim

São Paulo (Guarulhos) 
Aeroporto Internacional de São 
Paulo  Terminal 1, Asa A - Mezanino
Cep: 07.190-100 
Tel: (11) 2445.4719
E-mail: 
paaguarulhos@gmail.com
Coordenador: Regina Geraldeli

Pará
Aeroporto Internacional de Belém - 
Térreo (em frente ao desembarque       
internacional)
Av. Júlio César, s/n, Val de Cans;
Cep: 66.115-970 
Telefone: (91) 4009.2732 / 2719
E-mail:
sejudh.pa_ctetp@yahoo.com.br
Coordenador: Odilene Andrade 
Mota

www.revistaarea.com.br

Instituto das Nações Unidas de 
Pesquisa sobre Justiça e Crime 
Interregional
h t t p : / / w w w . u n o d c . o r g /
s o u t h e r n c o n e / p t / t r a f i c o - d e -
pessoas/index.htm

Programa de Combate ao 
Tráfico de Seres Humanos
http://www.unodc.org/brazil/pt/
programasglobais_tsh_inicial.html

Ministério da Justiça 
http://portal.mj.gov.br/

Prefeitura de Guarulhos - 
Desenvolvimento e Assistência  
Social
http://www.guarulhos.sp.gov.br

Todos Contra o Tráfico de 
Pessoas 
http://www.traficodepessoas.org/

Glória Perez - autora de novela
https://twitter.com/gloriafperez

Movimento Contra o Tráfico de 
Pessoas 
http://www.traficodepessoas.org.
br/duvida.html

ONG Marias
http://ongmarias.wordpress.com/
trafico/

Centro Humanitário de Apoio 
à Mulher (CHAME)
http://chame.org.br/

Lotta alla Tratta delle persone 
ed al Turismo sessuale 
(Combate ao tráfico de pessoas 
eo turismo sexual)
http://www.etts.comune.genova.it/

Saiba mais 
informações 
em um click

Colaboração Ana Abril e 
Rúbia Mara

Conheça e divulgue 
os Postos 

Os Postos Avançados estão 
situados nos principais locais 
de entrada e saída do Brasil e 
recebem as pessoas deportadas e 
não-admitidas, onde uma equipe 
interdisciplinar desenvolve uma 
metodologia de atendimento 
humanizado, identificando 
possíveis vítimas de tráfico de 
pessoas, oferecendo, conforme 
cada caso, um acolhimento 
através de uma rede local.
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// Aeroportos

Istambul se prepara para 
construir o maior 
Aeroporto do mundo

Fontes: Sites oficiais dos Aeroportos, 
Anadolu Agency e Revista Exame. 

Considerada a quinta maior cidade 
do mundo, Istambul, localizada na 
Turquia/Europa, terá em 2016 o maior 
Aeroporto de passageiros do mundo. 
As obras já iniciaram e a expectativa 
é que o novo Aeroporto receba 150 
milhões de passageiros por ano – esse 
número corresponde a quase a popu-
lação do Brasil – estimada em 190 mi-
lhões de habitantes.

O gigante Aeroporto será criado às 
margens do Mar Negro, entre os po-
voados de Yeniköy e Akpinar, e terá 
uma extensão de 90 milhões de me-
tros quadrados. O terreno, situado a 
35 quilômetros  do centro de Istam-
bul, está repleto de antigas minas de 
carvão, algumas com até 100 metros de 
profundidade, e todas serão preenchi-
das logo no início da obra. O aeródro-
mo contará com seis pistas.   Os inves-
timentos são de mais de 7 bilhões de 
euros e empregará até 120 mil pessoas.

Após a conclusão da sua primeira 
fase,  o Aeroporto de Istambul terá 
estrutura para receber 100 milhões 
de passageiros, um número que já é 
superior ao aeroporto de Atlanta, nos 
Estados Unidos, (ler página 15) - hoje 
o maior do mundo. Em 2012, Atlanta 
recebeu 95 milhões de pessoas.

Por enquanto, Istambul dispõe 
de dois aeroportos, o de Atatürk, que 
movimenta 37 milhões de passagei-
ros por ano, e o de Sabiha Gökçen, no 
lado asiático, com 12 milhões, embora 
tenha capacidade para receber quase o 
dobro. 

O novo Aeroporto será adminis-
trado pela empresa ganhadora da con-
cessão do governo turco, cujo resulta-
do sairá no dia 3 de maio deste ano. O   
vencedor   administrará o Aeroporto 
até 2040. 

(Viviane Barbosa com a colaboração 
de Ana Abril)
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Istambul se prepara para 
construir o maior 
Aeroporto do mundo

           Atlanta/Estados Unidos
            O “Hartsfield-Jackson Atlanta International 
Airport” é o mais movimentado do mundo. Opera 
em toda a América do Norte, Central e alguns pon-
tos da América do Sul, além do Caribe e nas prin-
cipais cidades da Europa. Em 2012, o Aeroporto 
registrou a marca de 95,46 milhões de passageiros.
http://www.atlanta-airport.com/

        Pequim/ China
    O “Beijing Capital International Airport” 
é um dos mais agitados do país e do mundo. 
Está em contínua expansão e modernização. 
Passaram pelo Aeroporto 81,8 milhões de 
pessoas em 2012.  
http://en.bcia.com.cn/

           Londres/Reino Unido
     O “Heathrow Airport” é o maior e mais movi-
mentado, não só no país, mas também em toda 
a Europa. Recebe voos dos principais pontos dos 
cinco continentes. O número de pessoas que pas-
sou, em 2012, foi de 75,5 milhões.
http://www.heathrowairport.com/

         Chicago/ Estados Unidos
        O “Hare International Airport”  é o prin-
cipal da cidade, localizada no Estado de Il-
linois. Historicamente, o aeroporto sempre 
ocupou o segundo posto de mais movimen-
tado do mundo, depois de Atlanta. Hoje, está 
na quarta posição no ranking. Em 2012, o 
Aeroporto registrou 66,7 milhões de pessoas.  
http://www.flychicago.com/

     Tóquio/Japão 
   O “Haneda Airport” está situado no bairro 
de Ota, em Tóquio. Considerado um dos mais 
importantes da Ásia, realiza a maioria dos 
voos de cabotagem do país. Em 2011, a movi-
mentação de passageiros foi de 62,26 milhões.
http://www.haneda-airport.jp/inter/en/

       Guarulhos/Brasil 
     O “Aeroporto Internacional de São Paulo”,  
o GRU  Airport, é o maior da América Latina.  
Ocupa a 45ª posição entre os aeroportos mais 
movimentados do mundo. Em 2012, recebeu  
32 milhões de passageiros e em 2014, ano da 
Copa do Mundo no Brasil, receberá 46,29 
milhões. 
http://www.gru.com.br/pt/   
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// Famosos em Cumbica

Jonas Brothers

O grupo americano teen pop é for-
mado pelos irmãos Kevin Jonas, Joe Jo-
nas e Nick Jonas. A banda já vendeu 20 
milhões de cópias desde 2007, quando 
lançou o álbum Jonas Brothers que pro-
jetou o grupo internacionalmente. 

Com o segundo disco, A Little Bit 
Longer, a banda se tornou a primeira a 
ter três CDs no Top 10 da Revista Bill-
board (conhecida como “A bíblia da 
música”). Os Jonas Brothers vieram ao 
Brasil duas vezes, em 2009 e em 2010, 
onde fizeram shows em São Paulo e no 
Rio de Janeiro.

Para a alegria dos fãs, a banda vol-
ta a São Paulo agora em março e pre-
tende apresentar novas composições 
que farão parte do álbum previsto para 
2014.

Os irmãos se apresentarão no dia 
5 em Curitiba (Teatro Positivo),  8 em 
Belo Horizonte (Chevrolet Hall),   10 
em São Paulo (Credicard Hall), 12 em 
Rio de Janeiro (Citibank Hall) e 14 em 
Porto Alegre (Pepsi On Stage).

O líder da banda de rock inglesa, 
Robert Smith, é o único integrante que 
está no grupo desde o seu nascimento 
em 1976. Desde esse ano, The Cure já 
vendeu mais de 30 milhões de discos. O 
grupo tem hoje na sua formação, além 
do vocalista,  Jason Cooper (bateria), 
Roger ´O Donnell (teclados), Simon 
Gallup (baixo) e Reeves Gabrels (gui-
tarra). 

O grupo é um dos mais queridos dos 
fãs que curtem o estilo gótico, que imi-
tam o visual do vocalista. Robert Smith 
falou da turnê na América Latina:  “Es-
tamos delirantemente felizes de final-
mente voltar à América do Sul, ficamos 
afastados por muito tempo! Nossos 
shows vão ter mais de três horas de 
duração e podem ter certeza que esta-
mos firmemente decididos a fazer desta 
turnê a mais memorável de toda a nos-
sa carreira”!, declarou em comunicado. 
The Cure se apresenta no dia 4 de abril 
no HSBC Arena, no Rio, e no dia 6 no 
Morumbi, São Paulo.

The Cure
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Ziggy Marley

Um dos 13 filhos do eterno rei do 
reggae Bob Marley, David Nesta Mar-
ley, mais conhecido como Ziggy Mar-
ley, é cantor e compositor jamaicano. 
Suas músicas incluem mensagens de 
protesto e têm uma voz política,  he-
ranças deixadas pelo seu pai, que o 
ensinou a tocar guitarra e bateria des-
de criança. Aos 17 anos, estreou disco 
com o grupo The Melody Makers, for-
mado por parentes da família Marley. 
Em 1989, o álbum One Bright Day 
entrou na lista dos 20 discos mais 
vendidos da Revista Billboard. 

O nome Ziggy foi escolhido em 
homenagem a David Bowie, seu ído-
lo. O músico esteve no Brasil em 2011 
no Pop Music Festival, cuja principal 
atração foi a cantora Shakira, que re-
centemente tornou-se mãe. Vence-
dor de quatro Grammys, ele retorna 
ao Brasil, onde fará shows no dia 12 
de abril no Pepsi On Stage em Porto 
Alegre e no dia 14 no HSBC Brasil,  
em São Paulo.

Regina Spektor

Cantora, compositora e pianista 
russa, radicada nos Estados Unidos 
seu estilo musical mistura anti-folk, 
indie-rock e pop. Durante a infância 
conviveu com a música de bandas de 
rock como The Beatles, Queen e The 
Moody Blues. Aos nove anos saiu  
da União Soviética e foi para Nova 
Iorque, onde Regina estudou piano 
clássico e foi declarada superdotada. 

Regina disse que já criou mais de 
700 músicas, mas raramente as es-
creve. Em 2007, a música On The 
Radio foi tema do casal Dona Vilma 
e Delegado Silva, no capítulo final 
de “Malhação 2007”. Regina Spek-
tor vem ao Brasil pela segunda vez, a 
primeira foi em 2010 no Festival de 
música e sustentabilidade, Starts With 
You (SWU).

 A russa apresenta a turnê do disco 
What We Saw from the Cheap Seats, 
no Credicard Hall em São Paulo no dia 
10 de abril e no Citibank Hall no Rio,   
no dia 11.

(Viviane Barbosa com a colaboração 
de Ana Abril) 
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// A bordo

“Vou levar toda minha experiência como 
sindicalista para a Câmara Municipal”

Em janeiro de 2013,  
aconteceu mais uma vitória 
para toda a categoria do 
transporte e a população 
guarulhense. O motorista, 
Orlando Maurício Júnior, 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores de Veículos 
Rodoviários, em Transportes 
Urbanos, Metropolitanos e 
Intermunicipais de Guaru-
lhos e Região (Sincoverg/
CUT), mais conhecido como 

Maurício Brinquinho, assu-
miu como vereador pelo Par-
tido dos Trabalhadores (PT) 
na Câmara Municipal da ci-
dade. Em entrevista exclusiva 
à Revista Aérea, Maurício 
Brinquinho falou dos desa-
fios de seu novo cargo e da 
continuidade da luta em de-
fesa dos direitos dos traba-
lhadores de transporte e da 
população da cidade.  Confira 
abaixo os melhores trechos:  

Revista Aérea: O  que 
muda na rotina do Sindicato 
depois de ser eleito vereador?

Maurício Brinquinho: 
Nada. Continuaremos avan-
çando com o Sincoverg da 
mesma forma. Nossa atu-
ação é igual porque assumi 
um cargo público e os traba-
lhadores da nossa categoria 
têm consciência disso. Ain-
da temos muito que avançar. 

Aérea: Na Câmara, o que 
vai fazer em defesa dos di-
reitos e interesses da ca-
tegoria do transporte e da 
população guarulhense?  

Brinquinho: Vou levar 
toda minha experiência 
como sindicalista. Existem 
ações realizadas pelo Sin-
coverg que podem ser am-
pliadas para toda a cidade, 
beneficiando diretamente a 
população e o trabalhador 
de qualquer categoria. Para 
o trabalhador da nossa base, 
na Câmara estou mais pró-
ximo do prefeito Sebastião 
Almeida (PT), desta forma 
terei condições de propor 
e negociar ações que be-

neficiem o conjunto dos 
trabalhadores. Uma grande 
conquista do Sincoverg 
foi o fim da dupla função 
(quando o motorista tam-
bém desempenha o papel 
do cobrador) nas linhas de 
transporte municipal de 
Guarulhos. Queremos am-
pliar essa conquista na ci-
dade, acabando com a dupla 
função nas linhas intermu-
nicipais, tornando-se um 
exemplo para todo o País.

Aérea: Como o traba-
lhador ou a população pode 
entrar em contato contigo?
 
Brinquinho: Estou dis-
ponível no Sindicato dos 
Condutores de Guarulhos 
durante o dia na segun-
da, quarta e sexta-feira e, 
quando possível, visito as 
garagens. Na Câmara esta-
rei todas às terças e quin-
tas-feiras. Podem ligar no 
telefone: (11) 2229-6052 no 
Sincoverg ou no (11)2475-
0234 no Gabinete. Estou à 
disposição e farei com que a 
voz da população seja sem-
pre ouvida e respeitada. 
(VB com Ricardo Ferrante) 
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Maurício Brinquinho, vereador na 
Câmara Municipal de Guarulhos

Foto: Arquivo-Sincoverg
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