
Edição 8 - Maio/ Junho de 2014
www.revistaembarque.com

A estrutura do novo Terminal de Passageiros 3 do Aeroporto 
Internacional de Guarulhos o coloca no ranking dos padrões 
de 1º mundo. Com quase 200 mil m², o espaço oferece conforto, 
lazer e uma variedade de serviços 

A BORDO AEROPORTOS

Saiba quais são os direi-
tos dos passageiros com 
mobilidade reduzida 

Conheça os gênios da arte 
de produzir delícias com 
chocolate: os chocolatiers
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12 de junho 
de 2014 já entrou 
para a história 
do Brasil. Uma 

data que apagou o Dia dos Namora-
dos e parou o mundo quando cerca 
de dois bilhões de pessoas assi-
stiram a abertura do maior espe-
táculo de futebol do planeta: a 20ª 
Copa do Mundo da FIFA, no Brasil, 
realizada na Arena Corinthians, na 
zona leste, em São Paulo.

Passados 64 anos, é muita 
emoção assistir uma Copa no nosso 
País, principalmente, para a minha 
geração, que confere o torneio mun-
dial pela primeira vez. Sem dúvida, 
tem um gostinho muito especial.

32 seleções, 600 mil turistas es-
trangeiros de 186 países e 3,1 mil-
hões de turistas nacionais circu-
larão nas 12 cidades-sede pelo País 
durante o Mundial. 

É nesta onda verde-amarela que 
a Revista Embarque entra. Na re-
portagem de Capa apresentamos 
um presente para os brasileiros e 
gringos que estão desembarcando 
no Brasil: o novo Terminal de Pas-
sageiros 3, do Aeroporto Internac-
ional de Guarulhos, o GRU Airport. 

O TPS3 tem tecnologias e eq-
uipamentos comparáveis aos dos 
melhores aeroportos do mundo. 

Destinado apenas para voos in-
ternacionais, foram investidos R$ 
2,9 bilhões pela Concessionária do 
Aeroporto de Guarulhos, formada 
pelas empresas do consórcio da 
Invepar e em sociedade com a In-
fraero.

Outra matéria deliciosa é a da 
nossa competente correspond-
ente em Praga, República Theca, 
Ana Abril, que descobriu os segre-
dos dos mestres do chocolate: os    
chocolatiers. Eles são gênios da 
arte de confeccionar delícias com 
chocolate, mas a profissão corre 
risco de extinção.

Saiba quais são os direitos dos 
passageiros com mobilidade re-
duzida e com deficiência na hora 
de embarcar e porque o Changi Air-
port Singapore foi reeleito por 13 
milhões de passageiros o melhor 
aeroporto do mundo. Se divirta em 
Miscelânea com a gastronomia do 
“minimiam” e confira a beleza do 
rio colombiano, considerado o mais 
bonito do mundo.

A Revista Embarque tem mais 
matérias para você ler e   com-
partilhar! Desejamos a todos uma 
ótima leitura e, lógico, que o Brasil 
erga o caneco de hexacampeão do 
mundo.
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Vai, Brasil!
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Brasil tem as melhores 
praias do mundo

O Brasil emplacou três praias entre as 25 
melhores do mundo, em prêmio realizado pela 
rede social TripAdvisor. A melhor praia eleita 
pelos internautas é a Baía do Sancho, em Fer-
nando de Noronha (PE). Outras duas praias 
brasileiras na lista mundial são a Praia dos Car-
neiros, em Tamandaré (PE), que ficou em 12º, e 
a Praia de Lopes Mendes, em Ilha Grande (RJ), 
em 13º lugar. A pesquisa é divulgada anual-
mente pelo site de viagens e leva em conta as 
praias mais bem avaliadas por seus usuários 
nos últimos 12 meses.

Segundo dados de 2013, o TripAdvisor tem 
260 milhões de visitantes ao mês e 2,3 milhões 
em sua versão brasileira. O prêmio ‘‘Travel-
lers Choice’’ 2014 é recomendado aos destinos, 
hotéis e restaurantes mais bem avaliados pelos 
colaboradores. 

Café melhora o 
desempenho na 
prática de esportes

A comunidade médica e de pesquisadores considera, 
há alguns anos, o café benéfico à saúde humana e eficaz na 
prevenção de doenças, se consumido em doses modera-
das, de 3 a 4 xícaras diárias (500 mg/dia).

Pesquisas baseadas nos estudos do Profº Dr. Darcy 
Roberto Lima, que foram divulgadas no site da Associação 
Brasileira da Indústria de Café (Abic), e coordenadas pela 
Embrapa Café, comprovaram que a bebida possui, além 
da cafeína, vitaminas e nutrientes básicos como potássio, 
zinco, cálcio, ferro, magnésio e diversos outros minerais, 
que potencializam o desempenho nos esportes e colabo-
ram para a saúde do corpo.

Brasil terá 16 mil voos extras 
durante a Copa

As companhias aéreas ligadas à Associação Brasileira das 
Empresas Aéreas (Abear) devem transportar o equivalente 
a 7,2 milhões de passageiros, apenas nas cidades-sede dos 
jogos. No total, serão 16 mil voos extras no período do tor-
neio, que vai de 12 de junho a 13 de julho. Segundo a Abear, 
as operações para as cidades-sede terão um aumento superior 
a 31%. Todas as etapas do processo, desde o remanejamento 
de voos à programação de manutenção das aeronaves, serão 
estudadas para atender ao fluxo de passageiros que circularão 
entre as cidades-sede e, também, para não compro-
meter as demais operações. 

// Embarque Online

Frutas vermelhas e 
chocolate reduzem 
chances de diabete tipo 2

Novas e gostosas notícias vindas do Reino Unido po-
dem rechear o nosso dia-a-dia com elementos que servem 
de prevenção para o desenvolvimento de diabete tipo 2. 

Uma pesquisa realizada na Inglaterra, e recentemente 
publicada na revista científica The Journal of Nutrition, 
sugere que substâncias encontradas em grande quanti-
dade no chá, frutas vermelhas e chocolate auxiliam na 
proteção contra o diabete.

18 mil voluntários vão trabalhar 
nas cidades-sede da Copa

Novo canal televisivo para 
passageiros estreia na Índia

Todo mundo já assistiu televisão no aeroporto. Telas cheias 
de comerciais e informações sobre embarques são a única 
“programação” esperada neste tipo de televisões instaladas nas 
salas dos aeroportos. Porém, em maio desse ano será inaugu-
rado o primeiro canal de televisão com programação exclusiva 
para passageiros do Terminal 3 do Indira Gandhi Internation-
al Airport (IGIA), em Déli, na Índia. Após um mês de testes, 
espera-se que em junho o canal já esteja em pleno funciona-
mento. (foto: IBECC / Phil O/ Colaboração de Ana Abril).

O Brasil terá um exército de cerca de 18 mil voluntários 
para atender o público em trânsito pelo país durante a Copa 
do Mundo. São pessoas de todos os Estados e regiões do país 
com faixa etária média de 32 anos, empenhados em ajudar 
mais de 600 mil estrangeiros e 1,3 milhão de brasileiros es-
palhados pelas cidades-sede.

Revista Embarque

@RevistaEmbarque

Envie sua carta para: Av. Brigadeiro Luis Antônio, 350  -3º 
andar - Edifício Concórdia -  Bela Vista –SP - CEP: 01718-
000. Ou para o e-mail: embarque@revistaembarque.com As 
cartas poderão ser resumidas.

Nas redes sociais

Você já conhece o site da Revista Embarque? Acesse www.revistaembarque.com e fique muito bem informado!

Foto: Fernando de Noronha/ Divulgação
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Companhias que operam 
no TPS3

• Lufthansa
• Swiss
• TAP
• Air China
• Air Canada
• Emirates
• Turkish
• Unit Airlines

Miguel Marques, presidente da GRU 
Airport

Por Viviane Barbosa/ Fotos: Nayara Striani

Estamos entrando em 
um novo patamar 
na indústria de aero-

portos no Brasil. Realmente 
estamos no 1º mundo com esse 
novo Terminal de Passageiros”.

A frase é de Antônio Miguel 
Marques, presidente da con-
cessionária do Aeroporto In-
ternacional de Guarulhos, em 
entrevista à Revista Embarque 
durante a apresentação do 
novo Terminal de Passageiros 
(3), que entrou em funciona-
mento há um mês e é exclusivo 
para os voos internacionais.

Marques apresentou o 
novo Terminal para a imprensa 
e a Embarque conferiu as novi-
dades para os passageiros.

O Terminal 3 conta com 
192 mil m² e tem tecnologias e 
equipamentos comparáveis aos 
dos melhores aeroportos do 
mundo. Inspirado na estrutura 

dos mais modernos aeropor-
tos, o TPS3, como é chamado, 
é dividido em dois blocos de 
edifícios, com cinco níveis, e 
tem capacidade para 34 aero-
naves. 

Ao todo, foram investidos 
R$ 2,9 bilhões desde 2012, fi-
nalizando a primeira grande 
fase de obras, que incluiu ain-
da: ampliação do número de 
vagas no estacionamento, de 
3,9 mil para 8 mil;  da capaci-
dade dos pátios, de 61 para 108 
posições e expansão da área de 
terminais, que dobrou de 191 
m² para 387 m². 

A estrutura conta com 
1.200 funcionários, sendo 200 
novos contratados e o restante 
são dos terminais 1 e 2.

Serviços e diversão aos 
passageiros

O novo TPS3 terá 104 pon-

tos comerciais, (sem contar os 
caixas eletrônicos 24h e chavei-
ros que também são considera-
dos pontos comerciais). “Os 
terminais existentes no País 
disponibilizam poucas opções 
de lazer e de comércio após 
a passagem pelo Raio-X. A 
nossa proposta é balanceada e 
pensa nos dois lados, pegamos 
como exemplo o Terminal 8 do 
JFK (John F. Kennedy Airport 
EUA)”, relata Marques.

O novo Terminal atenderá 
25% dos passageiros    inter-
nacionais para a Copa, a ex-
pectativa  é 1 milhão de pas-
sageiros por mês.

O TPS 3 possui 53 novas 
cabines de imigração, a área de 
bagagem possui 12 mil m² com 
a capacidade de fluxo de mais 
ou menos  5.500 bagagens por 
hora/pico. A Receita Federal 
possui três scanners com ca-

pacidade de checar a  100% da 
bagagem despachada. 

A aeroloja Duty Free Du-
fry tem cinco mil m² e é con-
siderada a maior da América 
Latina. 

O diretor de projeto do 
Terminal 3, Gustavo Figue-
iredo, conta que o Aeroporto 
terá um lounge para descanso 
no último andar e no fim do 
ano será inaugurado um hotel 
para os passageiros. “Os equi-
pamentos são todos elétricos 
diferentes dos outros aeropor-
tos que trabalham com equi-
pamentos movidos a diesel. 
“A expectativa é que a TAM 
migre com toda sua operação 
para o TPS3 até setembro, após 
esse período daremos início ao 
projeto de modernização dos 
terminais 1 e 2 e dessa forma 
eles terão o mesmo padrão de 
performance e conforto que o 

TPS 3 oferece aos passageiros”, destaca.

Mais investimentos 
A concessionária que administra o  

aeroporto, formada pelas empresas do 
consórcio  Invepar e em sociedade com 
a Infraero, prevê mais R$ 4,5 bilhões em 
investimentos até o fim da concessão, em 
2032. 

A capacidade atual do Aeroporto In-
ternacional de Guarulhos é de 42 milhões 
de passageiros/ano, suficiente para atender 
a demanda atual, em torno de 36 milhões 
de passageiros/ano, e o fluxo aguardado 
com a organização da Copa do Mundo. 
São Paulo, vizinha a Guarulhos e atendida 
pelo aeroporto, é uma das sedes do mun-
dial.

Em outubro de 2014, a concessionária 
iniciará o projeto de modernização (retro-
fit) dos Terminais 1 e 2. A obra deve du-
rar 18 meses, com prazo de entrega para 
o primeiro semestre de 2016, e    propor-
cionará mais conforto aos passageiros dos 
antigos terminais.

‘‘

Terminal 3 do Aeroporto  Internacional de Guarulhos, GRU Airport

 Bem-Vindo!
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Gênios da arte 
de produzir 
os melhores     

sabores e delícias com 
chocolate, os choco-
latiers estão cada vez 
em menor número 
no mundo. A Revista 
Embarque conversou 
com um desses espe-
cialistas, em Praga, 
na República Checa

Para se tornar um especialista “choco-
latier” não basta apenas controlar a arte do 
chocolate para fazer sobremesas gostosas. 
Antes disso, é preciso compreender os as-
pectos físicos e químicos deste alimento 
para poder usá-lo em diversos pratos. 
Vitek Nemecek, 35 anos, é chocolatier há 
5 anos e sabe bem disso.  “Você já experi-
mentou cordeiro com chili coberto com 
molho de chocolate amargo? É uma delí-
cia”, dispara aos dois primeiros minutos de 
conversa. A pergunta incomum revela a 
paixão de Vitek por seu trabalho.

“Levei muitos anos comendo choco-
late. Como todos os dias e não estou gor-
do, viu?”, brinca. Isso porque Vitek, além 

de um profissional do cacau, também é um 
chocólatra. Tudo começou há cinco anos, 
quando Vitek viu um anúncio que buscava 
amantes de chocolate para trabalhar com 
o produto. Ele nem parou para pensar. 
“Antes eu trabalhava como garçom em um 
cassino, agora eu trabalho com algo que eu 
amava desde criança”.

A anunciante era a Choco-Story, um 
museu do chocolate nascido em Bruges, 
na Bélgica. O museu procurava transfor-
mar um chocólatra em um especialista na 
arte culinária do chocolate. Com sucursais 
em Praga e Paris, a Choco-Story mostra 
a história e o processo de fabricação do 
produto milenar. 

Para celebrar sua origem, o museu 
inaugurou recentemente uma nova su-
cursal em Yucatán, no México, onde a 
invenção inca foi descoberta pelos es-
panhóis e ganhou o mundo.

Atualmente, Vitek Nemecek    tra-
balha em Praga, sua terra natal, 
mostrando aos visitantes do museu 
como se elabora um bombom de    
chocolate com recheio de morango, 
entre uma infinidade de      outras cri-
ações. O simpático tcheco também 
fabrica parte dos milhares de produtos 
que dão água na boca nos visitantes e 
são vendidos nas lojas do museu. “Os 
chocolatiers não transformam o cacau 
em chocolate, nós trabalhamos a par-
tir do chocolate, fazemos recheios e 
esculturas, por exemplo”, explica. Nos 
últimos 5 anos Vitek tem melhorado 
seus conhecimentos assim como sua 
habilidade na confecção com choco-
late. Porém, ele não está totalmente 

satisfeito. “Ainda sou júnior, tenho 
muito que aprender”.

Além de desfrutar da profissão, 
Vitek também se considera um sobre-
vivente dentro do ofício. “A profissão 
de chocolatier está em perigo de ex-
tinção. É muito difícil de encontrar 
aquele mestre que recebeu os segredos 
da    fabricação do chocolate do seu pai 
ou avô”, revela. Atualmente, máquinas 
estão substituindo a elaboração artesa-
nal do chocolate. Na Choco-Story, por 
exemplo, são gastos entre 50 e 60 kg 
diários de chocolate. Fazer isso de um 
jeito totalmente artesanal é virtual-
mente impossível. Ainda assim, Vitek 
defende a qualidade do chocolate da 
Choco-Story. “A gente fabrica produ-
tos com verdadeiro chocolate belga. 
Nas nossas receitas usamos o choco-
late Belcolade, um dos mais finos do 
mundo”, assegura o choco-
latier.
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Mestres do chocolate, profissionais 
em perigo de extinção

Por Ana Abril

Além de falar sobre a profissão, a 
Revista Embarque perguntou ao  

chocolatier sobre assuntos relacio-
nados à saúde até as curiosidades 

do processo de fabricação do choco-
late.

Revista Embarque: Qual é o segredo 
do chocolate belga que o torna um dos  
melhores do mundo?

Vitek Nemecek: O segredo do choco-
late belga são os seus ingredientes. Es-
pecialmente a qualidade da semente do 
cacau.  A partir dela, é obtida a pasta de 
cacau e a manteiga de cacau que junto 
com o açúcar fazem o chocolate. Na 
Choco-Story trabalhamos com o choco-
late Belcolado, feito com o melhor cacau 
procedente do Brasil, do Equador e da 
África. Aliás, você sabia que o chocolate 
tem uma composição específica, que 
está regulamentada na Bélgica desde o 
século XIX?

Revista Embarque: Qual é o maior mito 
em torno do chocolate?

Vitek Nemecek: Eu sempre desminto 

que o chocolate engor-
da, pelo contrário, ele é 
saudável. É certo que o 
chocolate misturado com 
outros produtos- como 
amendoim ou avelã- ou 
com chocolate branco não é tão con-
veniente.  Mas o chocolate amargo- com 
mais de 70% de cacau especialmente- é 
bom para o coração, já que entre outras 
coisas  diminui a pressão arterial.

Revista Embarque: Por que o chocolate 
branco não é tão benéfico à saúde?

Vitek Nemecek: Porque o chocolate 
branco não é feito com a pasta de cacau, 
o ingrediente mais saudável do choco-
late. Mas, sim, com manteiga de cacau 
que é rica em gordura. Além disso, tam-
bém leva muito açúcar e leite em pó.

Fotos da matéria: Ana Abril



www.revistaembarque.com12

// A Bordo

Maio/Junho| 13

// Aeroportos
Revista Embarque: Qual é a parte 
mais prazerosa do seu trabalho?

Vitek Nemecek: Para começar, eu 
trabalho com chocolate que era 
minha paixão de criança  e,    so-
bretudo, gosto de mostrar às pes-
soas todos os produtos deliciosos 
que nascem a partir do chocolate. 
Na alta temporada, recebemos mais 
de 200 visitantes por dia e cerca de 
50 em épocas com menor número 
de turistas. Imagina quantas pes-
soas posso chegar a conhecer em 
um ano.

Revista Embarque: O que sur-
preende  os visitantes durantes as 
demonstrações com chocolate na 
Choco-Story?

Vitek Nemecek: A gente normal-
mente faz bombons com praliné 
-uma mistura de amêndoas e açú-
car acaramelado típica na Bélgica- e 

as crianças me perguntam por que 
eu mexo o chocolate após colocá-
lo no molde. Eu explico que se eu 
não fizer, o chocolate ficará com 
bolhas de ar. Já os adultos pergun-
tam pela temperatura do chocolate, 
que é fundamental durante todo o 
processo de elaboração. Para fazer 
os bombons, por exemplo, o molde 
tem que estar entre 20 e 25ºC. Já a 
temperatura do chocolate depende 
do tipo: o branco tem que estar a 
29ºC, o chocolate ao leite entre 30 
e 31ºC e o chocolate amargo entre 
31 e 32ºC.

Revista Embarque: Qual é seu son-
ho profissional?

Vitek Nemecek:  Eu gostaria ser um 
Mestre Chocolatier e ganhar com-
petições ao redor do mundo. Amo 
o chocolate e trabalho  com ele. Se 
continuar assim, por que não vou 
cumpri-lo?

Choco Story 
Horário: Todos os dias das 10 às 19h

Endereço: Celetná street nº 10 - Praga 1/ República Checa
Para mais informações acesse:

www.choco-story-praha.cz

Informações sobre as outras lojas:
www.choco-story.be

Por Ana Abril - Correspondente 
em Praga, República Checa

O melhor do mundo

Pelo segundo ano con-
secutivo, o Singapore 
Changi Airport, situado 

no sudeste asiático, foi nomea-
do o melhor aeroporto do mundo 
em 2014. O aeroporto asiático 
recebeu o World Aiport Awards, 
um prêmio de reconhecimento  
internacional na indústria da 
aviação. As indicações para o 
prêmio são baseadas em pes-
quisas realizadas pela Skytrax, 
uma empresa de pesquisa e con-
sultora de viagem internacional, 
que entrevistou 13 milhões de 
passageiros de 11  diferentes 
nacionalidades em 395 aeropor-
tos de todo o mundo.

O Singapore Changi Airport 
também foi reconhecido como 
o aeroporto com as melhores 
opções de lazer. O que oferece 
o melhor aeroporto do mundo? 
Confira! 

Foto acima o Chocolatier 
Vitek Nemecek, ao lado 

doces e chocolates ven-
didos na Choco Story e 

abaixo entrada do Museu 
na parte interna da loja

Foto: Singapore Changi Airport

Fotos da matéria:
Ana Abril
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Conheça os direitos dos 
passageiros com 
mobilidade reduzida

Os passageiros com deficiên-
cia ou mobilidade reduzida 
que não possam atender 

as suas necessidades fisiológicas ou 
entender as instruções de maneira 
independente deverão viajar acom-
panhados. É o que determina Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC). 
Mesmo a falta de familiares e amigos 
que possam assistir ao passageiro du-
rante todo o trajeto não chega a ser 
um problema, já que as companhias 
aéreas, nestes casos, devem indicar um 
acompanhante da própria empresa.

Contudo, se o passageiro escolher 
seu próprio acompanhante, este terá 
que ser maior de 18 anos e  a    com-
panhia aérea deverá garantir que o 
preço do seu bilhete aéreo seja no 
máximo 20% do valor da passagem 
do passageiro assistido. Os    acom-
panhantes também terão atendimento 
prioritário, mas é imprescindível que 
a viagem seja no assento adjacente ao 
passageiro assistido.

A ANAC cita como principais di-
reitos dos passageiros que necessitam 
de assistência especial: o atendimento 
prioritário, em primeiro lugar, e o      
atendimento de suas necessidades es-
peciais assim como o acesso às insta-
lações aeroportuárias e aeronaves e o 
acesso às informações, no caso de pes-

soas portadoras de cegueira e surdez. 
A passageira Mieko Kameoka des-

frutou do atendimento prioritário no 
embarque e na saída no GRU Air-
port – Aeroporto Internacional de São 
Paulo. “Durante o tempo em que estive 
aguardando no Flughafen Frankfurt 
Airport, esperei na enfermaria e não 
na sala de embarque onde estava o res-
to de passageiros. Já em São Paulo, fui 
a primeira a descer do avião”, conta .

Ela chegou ao Brasil numa cadei-
ra de rodas emprestada pela empresa 
aérea, mas caso quisesse trazer mule-
tas ou bengalas próprias, estas teriam 
sido transportadas na cabine do avião 
sem pagar nada. Caso o transporte na 
cabine não fosse possível, os equipa-
mentos de mobilidade deveriam estar 
disponíveis no desembarque, ou seja, 
seriam considerados como bagagem 
prioritária. Ainda, ela teria desconto 
de 80% no valor cobrado no excesso 
de bagagem, exclusivamente para o 
transporte deste tipo de equipamento.

Para conseguir assegurar todos es-
ses direitos, os passageiros deverão in-
formar com 48 horas de antecedência 
à companhia aérea para qualquer tipo 
de assistência e com 72 horas caso ne-
cessitem acompanhante ou cuidados 
médicos especiais. Mais informações 
estão disponíveis no site da ANAC.

 Para começar, o aeroporto oferece a 
possibilidade de realizar um tour de duas 
horas gratuito pela cidade de Singapura. 
Só é preciso registrar-se uma hora antes 
de começar e pronto!

Se o passageiro precisa descansar antes 
de pegar outro voo, pode visitar o Crowne 
Plaza Hotel, um hotel conectado ao Ter-
minal 3 do aeroporto através de uma 
ponte. O Crowne Plaza Hotel também é 
considerado um dos melhores hotéis do 
mundo e dispõe de restaurantes, piscina 
e SPA. Porém, também é possível visitar 
o SPA dentro do aeroporto, que junto à 
academia, a piscina e os chuveiros fazem 
parte da oferta de lazer do Singapore 
Changi Airport. Para os amantes da na-
tureza, o aeroporto oferece vários jardins 
e espaços verdes. Destacam-se o “Jardim 
das Borboletas”, o “Jardim dos Girassóis” 
e o “Jardim Encantado”, uma experiência 
interativa, que ganha vida com imagem e 
som.

Os passageiros que viagem com          
filhos também poderão se relaxar, já que, 
o Singapore Changai Airport oferece uma 
zona de jogos para crianças. A “Sala das 
famílias” ainda disponibiliza salas de en-
fermagem e televisão com desenhos para 
os pequenos. Além dessas especiais facili-
dades, o aeroporto também possui sala de 
computadores, mais de 500 pontos com 
internet de graça, vários restaurantes e 
serviços de comida, salas de cinema, lojas 
e até um lago cheio de peixes.

Se após tantas opções de lazer, mesmo 
se o passageiro perder o voo, o Singapore 
Changi Airport será uma experiência in-
crível.

Copa: juizados dos aeroportos atenderão em novos horários
Os juizados especiais instalados 

em aeroportos de Estados que rece-
berão jogos da Copa do Mundo vão 
funcionar em horário ampliado, no 
período de 5 de junho a 20 de julho. 
Os juizados atuarão em conflitos de 
consumo e também em questões da 
infância e juventude, relacionadas 
à circulação de crianças e adoles-
centes.

O horário diferenciado será 
implantado nos aeroportos de            
Guarulhos e Congonhas (São Paulo), 
Galeão e Santos Dumont (Rio de Ja-

neiro), Confins (Belo Horizonte), e 
também para os aeroportos de Bra-
sília, Curitiba, Natal, Fortaleza, Por-
to Alegre, Salvador, Cuiabá, Manaus 
e Recife.

Os juizados de Guarulhos e 
Galeão funcionarão 24 horas por 
dia. Já os juizados especiais nos de-
mais aeroportos das cidades-sede 
dos jogos da Copa funcionarão duas 
horas antes do primeiro voo chegar 
ou partir do aeroporto e até duas ho-
ras depois do último voo chegar ou 
partir do mesmo terminal.

Fotos: Singapore Changi Airport
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Cães relaxam passageiros à espera 
de voo na Califórnia

Mel Lisboa 
encarna
Rita Lee

A atriz Mel Lis-
boa encarou 
o desafio de 
i n t e r p r e t a r  

nada mais nada menos que 
a rainha do Rock brasileiro, 
Rita Lee.  Com madeixas 
ruivas e maquiagem muito 
semelhante à de Rita, quando 
integrava o grupo “Os Mu-
tantes”, a eterna Anita – per-
sonagem interpretado por 
Mel, na minissérie “A Pre-
sença de Anita” (Rede Globo) 
– é a estrela do musical “Rita 

Lee Mora ao Lado”, em cartaz  
no Teatro das Artes, em São 
Paulo. 

Baseada no livro “Rita Lee 
Mora ao Lado – Uma Bio-
grafia da Rainha do Rock”, 
de Henrique Bartsch, a peça 
conta a trajetória da cantora 
desde a infância até os dias 
de hoje. O musical faz uma 
mistura de realidade com 
ficção e mergulha através das 
canções de Rita. Além disso, 
há confissões de Barbara 
Farniente, uma vizinha que 

acompanhou de perto a vida 
da família da cantora.

E como manda todo mu-
sical, Mel solta a voz, com 
direito a banda, em suces-
sos, como “Agora só falta 
você”,“Lança Perfume”, “Ma-
nia de Você”, “Banho de Es-
puma”, entre outros. O elen-
co ainda conta com Carol 
Portes, Rafael Maia, Yael 
Pecarovich, Samuel de Assis, 
Fabiano Augusto e Débora 
Reis. A direção é de Débora 
Dubois e Márcio Macena.

Até 29 de junho
Sextas, às 21h30;  

sábados, às 21h e aos 
domingos, às 19h

Local: 
Teatro das Artes

Avenida Rebouças, 
3970, Shopping 

Eldorado 
Pinheiros, São Paulo. 

Site:
www.teatros.art.br

Serviço

“Calor humano” aquece pontos de ônibus no Canadá

Para deixar a espera do transporte com uma temperatura 
agradável, a marca Duracell promoveu uma ação inusitada em 
pontos do país. Quem estivesse à espera do ônibus, teria que 

dar a mão a outra pessoa para poder sentir o corpo aquecido. Com o 
slogan “Temos invernos intensos, mas temos uns aos outros” a cam-
panha animou a população pela simplicidade do gesto.
Batizada de “Moments of Warmth” (Momentos de Calor, em 
tradução livre), a ideia é que o sistema de aquecimento só funcione 
a partir da “conexão humana”. O intuito da campanha é aproximar 
as pessoas e deixar o “calor humano” mais presente na vida de todos.

Rio mais bonito do mundo 
fica na Colômbia

Um rio colorido, como se fosse uma pintura impres-
sionista, existe de verdade? Sim, e não está muito 
longe do Brasil. A arte criada pela natureza se chama 

Caño Cristales e está localizado no Parque Nacional Sierra de la 
Macarena , na província de Meta, na Colômbia.

Considerado o “rio mais bonito do mundo” e também con-
hecido como o “rio arco-íris”, o Caño Cristales consegue obter 
uma coloração diferenciada graças uma planta aquática chamada    
Macarenia clavigera. A espécie é capaz de colorir o rio em cinco 
tons: vermelho, amarelo, azul, verde e preto.

Por Vanessa Barboza

Um delicioso mundo 
em miniatura

Em um mundo pequenin-
inho, homens e mulheres 
vivem sua rotina em meio 

aos mais variados (deliciosos) ti-
pos de comida, como bolos, tortas, 
cardápios mais elaborados, tudo 
com muita cor e sabor.

Essa foi a inspiração da dupla de 
fotógrafos franceses Pierre Javelle 
e Akiko Ida, idealizadores do pro-
jeto “Minimiam” – o nome é uma 
combinação do termo “mini” e da 
expressão francesas “miam”, que 
significa delicioso –, em que min-
iaturas são colocadas em cenários 
criados com comida e depois foto-
grafados.

Os fotógrafos se conheceram 
em um curso de fotografia em Paris 
(França) e ambos sempre foram 
apaixonados por miniaturas. A       
ideia de unir comida a miniatura 
surgiu após o pedido de um cliente 
do ramo alimentício, que encomen-
dou fotos a partir dos seus produtos.

“Levamos um dia inteiro para 
produzir e finalizar uma foto”, conta 
a dupla em seu site oficial. De acor-
do com eles, a montagem do cenário 
leva mais tempo do que o ensaio fo-
tográfico em si. Javelle e Akiko tra-
balham juntos há dez anos.  

Confira a seguir um pouco desse 
minucioso trabalho:

(Foto: divulgação)
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// Seus Direitos

Na contramão 
dos interesses 
da sociedade

A Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania do Senado 
Federal, mais uma vez e na 

mais absoluta contramão dos anseios da 
sociedade, rejeitou por 11 votos contra 
8, o projeto que permitiria ao Judiciário 
condenar a prisão menores de 18 anos 
e maiores de 16 anos, responsáveis por 
crimes hediondos de estupro, sequestro e 
homicídio qualificado.

Segundo os “brilhantes” senadores, 
essa decisão veio de encontro aos         clam-
ores da sociedade organizada que não 
quer ver menores de idade ir para presídi-
os comuns. Esses supostos homens públi-
cos deixaram de assinalar o nome da so-
ciedade que ficou feliz com essa manobra 
– certamente não é a sociedade brasileira.

Na justa medida em que cresce os 
índices de criminalidade, cresce também 
a quantidade de menores envolvidos em 
crimes de diversos níveis – dos leves como 
furtos aos hediondos como crimes contra 
a vida.

Jovens que agridem, roubam e matam 
não podem ser qualificados como meros 
infratores – são criminosos comuns. 
Ou os ilustres senadores tem definição 
própria para quem, de arma em punho, 
assassina friamente? Quem assassina, 
estupra, sequestra, trafica, é um bandido 
como qualquer outro. O que justifica o 
tratamento diferenciado?

O jovem maior de 16 anos tem direito 
ao voto. Ajuda a eleger esses escroques 
que representam o País no seio do Poder 
Judiciário e Executivo mas, se praticar um 
crime, será tratado como uma criança 
incapaz de atinar com a gravidade dos  
próprios atos.

O que está por trás dessa decisão? So-
bram argumentos para reduzir a idade pe-
nal. Certamente esse governo que está aí, 
não quer investir na construção de novos 
presídios. Os que estão em atividade já são 
insuficientes. O País precisaria dobrar o 
número de presídios para encarcerar esse 
exército de criminosos mirins que    ame-

drontam a sociedade.
Mas, o combate ao crime, a proteção 

do cidadão não é uma das obrigações do 
Estado? Bem, a saúde e a educação tam-
bém são e é lamentável o estado em que 
se encontram os hospitais e os estabeleci-
mentos de ensino deste País.

Conclusão, no Brasil nada funciona 
como deveria. Os impostos pagos servem 
para patrocinar os descontroles dos gastos 
públicos e a farra dos nossos políticos com 
o dinheiro suado da população. Única coi-
sa que funciona como relógio suíço é a Re-
ceita Federal que cobra os impostos com 
precisão britânica. O país precisa arreca-
dar, “o povo que se exploda”, como diria o 
velho mestre do humor Chico Anísio.

Donizét Piton é advogado penal, es-
pecialista em direito do consumidor, 
presidente do Instituto Nacional de De-
fesa dos Consumidores do Sistema Fi-
nanceiro (ANDIF) e colunista da Revista 
Embarque.
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