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Senhores, 

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, no cumprimento 
das disposições do Pacto Global, submete ao exame e deliberação de Vossas 
Senhorias o Comunicado de Progresso – COP 2011/2012 que destaca as 
principais ações desenvolvidas pela Empresa, relativas aos dez princípios. Neste 
ano foram incluídos no relatório informações do “Sem Escalas”, informativo 
eletrônico interno, divulgado na intranet e encaminhado a todos os empregados 
da Empresa, para ilustrar a diversidade, intensidade e abrangência do conjunto 
de ações implementadas ao longo de 2011. 
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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA 

O crescimento da economia nos últimos anos e o movimento nos aeroportos têm 
exigido novas soluções, práticas operacionais mais eficazes e, é claro, mais 
investimentos. Esse crescimento – que em 2011 atingiu cerca de 16%, com 
quase 180 milhões de passageiros transportados – aliado às demandas que 
deverão aumentar em decorrência de eventos internacionais, como a Copa das 
Confederações de 2013, o Encontro Mundial da Juventude Católica em 2013, a 
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016 –, nos indica um cenário de desafios.  
 
A importância da aviação civil brasileira para o nosso desenvolvimento foi 
demonstrada pela decisão governamental de criar um ministério próprio para 
gerenciar o setor, vinculado à Presidência da República: a Secretaria de Aviação 
Civil (SAC/PR), ao qual se vinculou igualmente a Infraero e a Anac. Com a 
criação da SAC/PR, em março de 2011, o Governo Federal inaugurou um novo 
momento, não só para a nossa atividade, a aeroportuária, como também para a 
aviação civil como um todo. Instituída inicialmente por meio de uma medida 
provisória (MP nº 527/2011), a SAC/PR foi formalizada em agosto, após a 
publicação da Lei nº 12.462.  
 
Nessa nova realidade, as ações para melhorar a oferta de serviços e atender às 
demandas da sociedade brasileira por infraestrutura aeroportuária eficiente 
ganharam celeridade e, como consequência, posicionaram a Infraero em um 
novo contexto de governança. A integração dos diversos entes responsáveis 
pela aviação civil brasileira foi reforçada logo em seguida, com a criação da 
Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias (Conaero), responsável pela 
organização e coordenação das atividades operacionais nos aeroportos, e das 
Autoridades Aeroportuárias, que compreendem as companhias aéreas, a Anac, 
a Receita Federal, a Secretaria de Defesa Agropecuária, a Polícia Federal, o 
Departamento de Controle do Espaço Aéreo do Comando da Aeronáutica e a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A fim de permitir que esses 
diversos entes trabalhem de forma harmônica e integrada, para se obter, além 
de agilidade nos processos operacionais próprios de cada um deles, uma 
perfeita operacionalidade dos aeroportos, a Infraero foi incumbida de ser a 
coordenadora desse processo em todos os aeroportos do País, inclusive nos 
três que serão transferidos para a gestão privada em maio de 2012. 
 
Em 2011, o contingente de quase 39 mil profissionais, entre empregados e 
terceirizados, foi fundamental para dar prosseguimento às obras e melhorias nos 
aeroportos da Rede, e aperfeiçoar os procedimentos internos. Investimos R$ 35 
milhões em educação corporativa, composta por 280 cursos de qualificação 
profissional, onde tivemos aproximadamente 120 mil participações, envolvendo 
empregados do quadro próprio, terceirizados, contratados, bombeiros 
conveniados e comunidade aeroportuária. Fazem parte desse contingente os 
12,3 mil profissionais da comunidade aeroportuária, qualificados para o 
atendimento às pessoas com algum tipo de deficiência. 
 
Alcançamos em 2011 o maior volume de investimentos da história da Empresa 
em um único ano, atingindo R$ 1,145 bilhão, com um crescimento de 77,5% em 
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relação ao ano anterior. O lucro líquido da Empresa foi de R$ 370,8 milhões, e o 
lucro após as deduções de investimentos, de R$ 156,8 milhões, com 
crescimentos de 58,4% e 383,7%, respectivamente, em relação a 2010. 
 
Outro marco histórico alcançado foi a superação da cifra de R$ 1 bilhão das 
receitas comerciais, tendo a receita de carga contribuído com R$ 659,1 milhões 
em contratos. Importante para o foco no cliente, entre outras ações, está o 
lançamento do aplicativo mobile Infraero Cargo, uma inovação tecnológica que 
permite a qualquer cliente acompanhar suas encomendas, onde estiver, por 
meio de smartphones e tablets, representando uma importante facilidade para a 
clientela. 
 
Os licenciamentos ambientais, parte essencial dos nossos empreendimentos, 
também avançaram em 2011. Dos 48 processos de licenciamento ambiental 
iniciados no ano, tivemos 43 aprovados, estando os demais ainda dentro do 
prazo regulamentar. O Programa de Gestão Ambiental da Empresa se desdobra 
em várias frentes de atuação, como recursos hídricos, conservação do solo e 
flora, monitoramento de ruído e sustentabilidade, entre outros.   
 
Outros importantes recordes batidos em 2011 foram os mais de 2 mil processos 
licitados no ano, e o resultado econômico das licitações concluídas, que 
ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão, relativo à economia com redução de 
despesas e aumento de receita adicional com os procedimentos de concessão 
de área comercial. 
  
No que se refere à conduta ética e ao combate à corrupção, é motivo de honra 
para a Empresa ter aprovada, em 2011, sua solicitação de adesão voluntária ao 
Cadastro Nacional de Empresas Comprometidas com a Ética e a Integridade. O 
cadastro é uma iniciativa da Controladoria Geral da União (CGU) e do Instituto 
Ethos. 
 
Aprimoramos também os canais de comunicação com nossos públicos, fazendo 
desse diálogo uma ferramenta para melhoria de sua gestão. O serviço de 
Ouvidoria recebeu 26.097 manifestações de clientes, tendo concluído 99% dos 
processos de respostas até o encerramento do exercício. A comunicação 
institucional investiu na segunda etapa da campanha Fique por Dentro, 
consolidando seu objetivo de ser uma plataforma de comunicação informativa 
com os usuários dos aeroportos. Alguns elementos da campanha se 
consolidaram, como o aplicativo mobile Voos Online para smartphones e tablets, 
que ultrapassou a marca de 230 mil downloads.  
 
Todas essas ações resultam no sentimento de dever cumprido. Assim, 
encerramos o ano de 2011 na certeza de que passos importantes foram dados e 
que, em 2012, os desafios serão enfrentados – e vencidos – com melhorias 
contínuas dos processos e crescente dedicação de todos os colaboradores da 
Infraero, com vistas sempre à maior satisfação dos nossos clientes, razão de ser 
de toda Empresa prestadora de serviços, como é o caso da Infraero. 
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PERFIL 

 
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero é uma empresa 
pública de direito privado com patrimônio próprio, autonomia administrativa e 
financeira. Sua finalidade é implantar, administrar, operar e explorar industrial e 
comercialmente a infraestrutura aeroportuária e de apoio à navegação aérea. 
Constituída nos termos da Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, a Infraero 
tem ainda a atribuição de prestar consultoria e assessoramento nas áreas de 
atuação e na construção de aeroportos e realizar outras atividades correlatas 
definidas pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República 
(SAC/PR), à qual é vinculada. 
 
Prestando serviços que atendem aos padrões internacionais de segurança, 
conforto e qualidade, a Infraero administra 66 aeroportos, opera 69 
Grupamentos de Navegação Aérea e 34 Terminais de Carga e mantém 50 
Unidades Técnicas de Aeronavegação. A Infraero é responsável por cerca de 
97% do tráfego aéreo regular no Brasil. Também ocupa posição de destaque no 
desenvolvimento econômico do País, principalmente nos aspectos relacionados 
à integração nacional em prol do desenvolvimento sustentável. 
 
A Infraero opera nas áreas de navegação aérea; de logística para operação de 
aeronaves; logística para operação de passageiros; logística de carga nacional; 
logística de carga internacional; aeroporto indústria; comercialização de áreas; 
venda de serviços; estacionamento de veículos; publicidade e telecomunicações 
em aeroportos.  
 
Presente em todos os Estados da Federação, a Rede Infraero contabilizou, em 
2011, cerca de 2,9 milhões de pousos e decolagens de aeronaves nacionais e 
estrangeiras, transportando 179,9 milhões de passageiros. Em 2011, houve 
recorde de 1.179,6 mil toneladas processadas nos Terminais de Logística de 
Carga. O mapa a seguir evidencia os principais pontos de presença da Empresa 
no território brasileiro. 
 
Com sede em Brasília (DF), a Infraero conta com cerca de 39 mil colaboradores, 
entre empregados e prestadores de serviços contratados. As operações da 
Empresa se distribuem entre sua Sede e pelas nove Superintendências 
Regionais, às quais se vinculam os aeroportos e as unidades de apoio à 
navegação aérea. Para garantir o fortalecimento da governança corporativa, a 
Infraero dispõe de uma estrutura organizacional composta por Assembleia Geral, 
Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Diretoria Executiva. 
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ASSEMBLEIA GERAL 
 
A Assembleia Geral é o órgão soberano da Infraero, representada pela reunião 
dos acionistas. Sua função é discutir, deliberar e votar a respeito de 
demonstrações financeiras; destinação do lucro líquido do exercício e 
distribuição de dividendos; remuneração dos membros da Diretoria Executiva e 
dos Conselhos de Administração e Fiscal; alienação das ações do seu capital ou 
de suas controladas; alterações no Estatuto Social; abertura do seu capital e 
emissão de quaisquer títulos ou valores mobiliários, no País ou no exterior, entre 
outras atribuições. 
 
 
CONSELHO FISCAL 
 
O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização dos atos praticados 
pelos administradores, bem como pela verificação do cumprimento de seus 
deveres legais e estatutários. Mensalmente, reúne-se para analisar o balancete 
e demais demonstrações contábeis elaboradas pela Empresa. Cabe ao 
Conselho Fiscal examinar e opinar sobre as demonstrações financeiras do 
exercício, o relatório anual da administração e os processos de prestação de 
contas. 
 
 
DIRETORIA EXECUTIVA 
 
A Diretoria Executiva da Infraero é constituída de um presidente e sete diretores 
(diretor de administração, diretor de aeroportos, diretor comercial, diretor de 
empreendimentos, diretor de engenharia, diretor financeiro e diretor jurídico), 
cujas responsabilidades envolvem a administração geral dos negócios da 
Empresa, assim como a execução das deliberações da Assembleia Geral e do 
Conselho de Administração. 



                 Comunicado de Progresso - COP 2011/2012 

9 

Compromisso com a Responsabilidade Social Empresarial 

A Infraero atua estabelecendo relações éticas e responsáveis com os seus 
diversos públicos de interesse, reforçando a aplicação dos princípios de 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE) nas práticas administrativas. Todo 
esse trabalho é consolidado tendo como base o Balanço Social do Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), cópia anexa, e é alinhado 
aos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial. 

O balanço social faz um levantamento dos principais indicadores de 
desempenho ambiental, economico e social da empresa, permitindo que a 
importancia da responsabilidade social seja ampliada na estratégia corporativa. 

Os Indicadores Ethos de RSE não só verificam boas práticas como, também, 
orientam as ações, permitindo uma eficaz aplicação dos recursos nos sete 
temas priorizados: valores, transparência e governança; público interno; meio 
ambiente; fornecedores; consumidores e clientes; comunidade; governo e 
sociedade.  

Visando a efetividade das ações  e reafirmando o compromisso da empresa com 
a Responsabilidade Social Empresarial,  a aplicação dos Indicadores Ethos será 
estendida a todos os aeroportos da rede, constando como meta do Plano 
Empresarial 2012 – 2015. 



                 Comunicado de Progresso - COP 2011/2012 

10 

DIREITOS HUMANOS 
(Princípios 1º e 2º do Global Compact) 

Princípio 1 – Apoiar e respeitar os direitos humanos internacionalmente proclamados 
Princípio 2 – Não praticar nem ser cúmplice em abusos de direitos humanos 

 

Tráfico de Seres Humanos 

A Infraero deu continuidade ao Acordo de Cooperação firmado com a Secretaria 
Nacional de Justiça, viabilizando postos avançados nos aeroportos com o 
objetivo de impedir o tráfico de seres humanos. Já em setembro de 2011, a 
Infraero aceitou o convite feito pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) de 
integrar a Campanha Nacional de Busca e Defesa de Crianças Desaparecidas, 
que visa à elaboração e a distribuição de uma cartilha, na qual são descritas 
medidas de segurança para evitar o aumento do número de desaparecidos. 

Sem Escalas 
 
Fortaleza realiza ação contra o tráfico de seres humanos 
15/04/2011 
Na quinta-feira, 14, foi realizada no saguão do Aeroporto Internacional Pinto Martins,  
através  do posto  avançado da Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará, com o 
apoio da Infraero,  campanha preventiva  contra o tráfico de seres humanos.  O 
posto de atendimento humanizado ao imigrante  possui sala permanente no aeroporto 
de Fortaleza e é ligado ao Escritório de Enfrentamento e Prevenção ao Tráfico de 
seres Humanos e  Assistência às vítimas (EEPTSH).  A distribuição de folders 
explicativos sobre o tema  foi realizada, principalmente, no desembarque doméstico e 
internacional, e contemplava o artigo  231 da Lei 11.106, onde é especificado o crime 
e as respectivas penalidades. 

 

Viva Vida 

A Empresa também apoia o projeto Viva Vida, cujo propósito é profissionalizar 
jovens entre 16 e 21 anos, vítimas de exploração sexual, atuando em parceria 
com o Serviço Social da Indústria (Sesi). As ações consistem na divulgação de 
vídeos e banners nos aeroportos. 

 

Enfrentamento a Violencia Sexual contra Crianças e Adolescentes 

A Infraero integra a Comissão Intersetorial de Enfrentamento a Violencia Sexual 
contra Crianças e Adolescentes, criada e coordenada pela Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos - SEDH, da Presidência da República. Um Grupo de 
Trabalho, composto por empregados das áreas de Gestão para a 
Sustentabilidade, Ouvidoria, Recursos Humanos, Marketing e Comunicação 
Social, Administração e Saúde e Segurança, foi criado para elaborar um plano 
de ação para conscientização e sensibilização dos seus colaboradores e 
terceirizados sobre a questão. 

 

http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=93430
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Sem Escalas 
 
Infraero adere à campanha contra exploração sexual 
14/02/2011 
Foi lançado na sexta-feira, 11, em João Pessoa, na Paraíba, o vídeo alusivo à 
campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, idealizada pelo 
Ministério Público do Trabalho da Paraíba e que conta com a parceria efetiva da 
Infraero, através da Superintendência Regional do Nordeste (SRNE). 
Além do Ministério Público do Trabalho e da Infraero, estiveram presentes várias 
autoridades, representantes de órgãos públicos e da sociedade civil, tais como a 
Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria de 
Turismo de João Pessoa e o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil. 
O objetivo do evento foi divulgar – em primeira mão – o vídeo que alerta para a prática 
criminosa da exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo o chefe da 
Procuradoria Regional do Trabalho – 13ª Região, Eduardo Varandas, é essencial a 
parceria celebrada com a Infraero, devido ao grande alcance de público e impacto 
proveniente da exibição do vídeo nos aeroportos. 
Os vídeos começaram a ser exibidos a partir da sexta-feira, inicialmente nos 
aeroportos de João Pessoa e Campina Grande, com posterior veiculação em todos os 
aeroportos da Região Nordeste. Existe também previsão de expansão da referida 
campanha, com a divulgação do mesmo vídeo em todos os aeroportos da Rede 
Infraero. 
O superintendente do Aeroporto Presidente Castro Pinto, em João Pessoa (PB), 
Alexandre Oliveira da Silva, participou do evento, destacando a satisfação da Infraero 
em participar de uma iniciativa tão importante para a sociedade. Segundo Alexandre, 
“A campanha é oportuna, devido ao crescimento do fluxo turístico na Paraíba e 
à proximidade de grandes eventos, com destaque para a Copa em 2014. No papel de 
Gestores Públicos e de pais, não podemos deixar de coibir tais práticas”, destacou o 
superintendente. 
 

Campanha contra exploração infantil no Aeroporto Santos 
Dumont 
01/03/2011 
A Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, lançou na última 
sexta-feira, 25, no Espaço Cultural do Aeroporto do Rio de Janeiro/Santos Dumont, a 
Campanha de Carnaval para o Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes. 
O evento contou com a participação da ministra-chefe de Estado da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário Nunes, e 
autoridades dos governos Federal, Estadual e Municipal. A apresentadora Xuxa 
Meneghel também marcou presença na campanha. 
Ao abrir a solenidade, o superintendente Regional da Infraero no Rio de Janeiro, 
Lucínio Baptista da Silva, enfatizou a importância da campanha para uma mudança de 
mentalidade em favor do incremento turístico. “Por muito tempo, a imagem do Brasil 
foi divulgada como o país do Carnaval, do futebol e das belas mulatas de requebros 
febris. Hoje, queremos ser reconhecidos como um país em franco desenvolvimento, 
de abundantes belezas naturais, com um povo receptivo e acolhedor, mas que faz 
questão de se fazer respeitar e proteger. Esta visão tem aumentado o turismo 
receptivo e está intimamente ligada aos princípios éticos e de responsabilidade social 
praticados pela Infraero”, disse o superintendente regional. 
Para o superintendente do aeroporto Santos Dumont, Aparecido Iberê de Oliveira, 
dado ao caráter intrínseco no processo de sensibilização do grande público, o 
desenvolvimento de ações para a promoção de um pacto nacional de combate a 
exploração sexual infanto-juvenil poderá contar sempre com a parceria da 
Infraero. Para finalizar, o público acompanhou a evolução da Escola de Samba Mirim 
Inocentes da Caprichosos. 
O lançamento da campanha acontecerá ainda nas 12 cidades-sede da Copa do 
Mundo 2014 e também em Porto Velho, Belém, Florianópolis, João Pessoa e Vitória. 
 

Campanhas de sensibilização em Fortaleza 
04/03/2011 
O Aeroporto Internacional Pinto Martins/Fortaleza foi palco de duas grandes ações 
institucionais nessa sexta-feira, 04/03, tendo em vista o período carnavalesco. 

http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=84978
http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=87103
http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=87103
http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=87929
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A primeira, promovida pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 
alertava para a prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e AIDS. 
Foram distribuídos material educativo e preservativos, tanto no Terminal de 
Passageiros quanto no Terminal de Logística de Carga. A ação teve o apoio da 
Secretaria Executiva Regional IV, da Prefeitura de Fortaleza, e segue até amanhã, 
05/03. 
Outra ação desenvolvida foi de enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e 
Adolescentes, da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Fortaleza e 
apoiada pela Infraero. Uma banda de charanga chamou a atenção de passageiros e 
usuários do Terminal, enquanto voluntários distribuíam folderes de sensibilização. 
 

Salgado Filho na luta pelos Direitos Humanos 
04/03/2011 
Na manhã desta sexta-feira, 4, foi realizada blitz para a campanha de Enfrentamento 
da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes no Carnaval 2011 no Aeroporto 
Salgado Filho, em Porto Alegre/RS. Durante a ação, que contou com a participação do 
superintendente do aeroporto Jorge Herdina, foram distribuídos folders explicativos da 
campanha, que tem como foco principal a mobilização da população para um olhar 
mais cuidadoso para a proteção das crianças e jovens. 
Esta é uma ação coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos, com o apoio do 
Governo Federal, e Organizações de Cooperação Internacional, que está sendo 
realizada nos principais aeroportos da Rede Infraero. 
 

Galeão recebe campanha contra violência sexual 
10/03/2011 
A Campanha Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes chegou na última sexta-feira, 4, ao Aeroporto Internacional do Rio de 
Janeiro. Lançada no dia 25/02, no Aeroporto Santos Dumont, a campanha visa 
desenvolver ações conjuntas que contribuam para a redução do número de casos 
desse tipo de violência, que costuma registrar aumento durante as festas de Carnaval. 
O estande foi instalado no desembarque doméstico do TPS-2, onde ficou até sábado, 
5. No local, os passageiros receberam materiais com informações e telefones das 
redes de atendimento, como o Disque Direitos Humanos (Disque 100), a Defensoria 
Pública e o SOS Criança Desaparecida. 
A campanha intitulada “A bola está com você” foi elaborada pela Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República e pela Comissão Intersetorial de 
Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, em parceria com 
a Infraero. 
 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO INFORMA 
18/03/2011 
18 de maio – dia nacional de enfrentamento à violência 
sexual contra crianças e adolescentes  
O Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes é uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República.  
A Infraero, através Gerência de Gestão para a Sustentabilidade (DAGS), é signatária 
deste importante Programa.  
O propósito da data, que foi instituída pela Lei Federal nº 9.970/000, é mobilizar, 
sensibilizar, informar e convocar a sociedade para participar dessa luta. Esse dia foi 
escolhido porque, em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória (ES), um crime 
bárbaro – que ficou conhecido como o “Crime Araceli” – chocou todo o país. Araceli 
era o nome de uma menina de apenas oito anos de idade que teve todos os seus 
direitos humanos violados. Apesar de sua natureza hedionda, trata-se de um crime até 
hoje impune.  
Com o lema “Faça bonito: Proteja nossas crianças e adolescentes”, a campanha 
traz como símbolo uma flor, representando a infância e a vulnerabilidade infanto-
juvenil em relação à exploração sexual.  
 

Campanha contra a violência sexual em Fortaleza 
18/05/2011 
Seguindo o Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças 
e Adolescentes, iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=87918
http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=88045
http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=97902
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República, aconteceu no Aeroporto de Fortaleza (CE) nesta quarta-feira, 18, 
panfletagem de sensibilização. 
 Com o lema “Faça bonito: Proteja nossas crianças e adolescentes”, a campanha traz 
como símbolo uma flor, representando a infância e a vulnerabilidade infanto-juvenil em 
relação à exploração sexual. 
A data foi instituída pela Lei Federal nº 9.970/000, com o objetivo de mobilizar, 
sensibilizar, informar e convocar a sociedade para participar dessa luta. 
 

Ação contra a violência em Maceió 
20/05/2011 
Em 18 de maio, Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes, técnicos da Secretaria Municipal de Ação Social de Maceió (AL) 
distribuíram panfletos e prestaram informações sobre o Disque Denúncia (100 ou 
0800-284-8048) no Aeroporto Internacional de Maceió.  
Os profissionais também conversaram com passageiros, usuários e a comunidade 
aeroportuária. 
A grande novidade foi a boneca com informações sobre o tema, colocada entre as 
bagagens na esteira do desembarque. A iniciativa chamou a atenção do passageiro já 
no momento de sua chegada, preparando-o para a abordagem logo após, no saguão 
do aeroporto. 
O Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes é uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República. A Infraero, através da Gerência de Gestão para a Sustentabilidade 
(DAGS), é signatária deste importante Programa. 
 

João Pessoa realiza campanha contra violência sexual 
20/05/2011 
Por ocasião do Dia de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes,  o Aeroporto Internacional Castro Pinto firmou parceria com a Prefeitura 
Municipal de Bayeux, para realização de panfletagem alusiva à data. O trabalho foi 
realizado de 19 a 20 de maio, pelo Centro de Referência Especializado em Assistência 
Social do município, que esclareceu passageiros e usuários quanto à importância da 
participação da sociedade no combate à violação dos direitos das crianças e 
adolescentes, inclusive com ampla divulgação dos números de telefones habilitados à 
recepção de denúncias. 
 

Infraero em prol de crianças e adolescentes 
23/05/2011 
O Ministério Público do Trabalho em São Paulo, em parceria com a Infraero, a Polícia 
Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil, lançou nessa quarta-feira, 18, em São Paulo, campanha nacional 
de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. 
A campanha, de caráter permanente, é dirigida à conscientização de turistas nacionais 
e estrangeiros sobre as punições previstas em lei para quem submete criança ou 
adolescente à prostituição ou à exploração sexual no país. A Infraero contribui com a 
afixação de cartazes da campanha nos aeroportos administrados pela Empresa. A 
Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal farão a distribuição de folhetos 
informativos nas estradas e em locais de fluxo de turistas. 
A gerente de Marketing e Comunicação Social da Regional de São Paulo, Vera 
Biojone, e a gerente de Comunicação Social do Aeroporto de Congonhas, Ana Laura 
Haddad, representaram a Infraero na solenidade de lançamento da campanha. 
 

Guararapes se mobiliza contra exploração de crianças 
22/06/2011 
O Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto freyre recebeu nesta 
quarta-feira, 22 de junho, uma ação de sensibilização para o combate à exploração 
sexual de crianças e adolescentes no turismo. Os passageiros receberam no 
desembarque e no check-in um cartão identificador de bagagem temático, com 
informações como telefone para denúncias e site da campanha.  A abordagem foi 
realizada por profissionais da Infraero, Empetur e outras entidades integrantes das 
Oficinas Pró-Copa, realizadas no Recife e demais cidades-sede dos jogos de 2014 
pelo Ministério do Turismo e Universidade de Brasília.  Intitulada Um Gol pelos Direitos 
de Crianças e Adolescentes, a iniciativa foi bem aceita pelos turistas, que fizeram 
questão de aderir à campanha. 
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Taxistas do Recife são mobilizados contra turismo sexual 
12/08/2011 
O Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre recebeu nessa 
quinta-feira, 11 de agosto, uma nova ação da Campanha Pró-Copa pela Prevenção à 
Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes no Turismo. 
Direcionada aos taxistas associados às duas  cooperativas credenciadas do aeroporto 
– Coopseta e Coopstar, a ação constou de palestra de sensibilização a respeito da 
prevenção desta problemática no turismo, com distribuição de cartilha informativa e kit 
temático da campanha com camisa, necessáire, boné e caneta. 
A iniciativa conta com o apoio da Superintendência do aeroporto e dá continuidade à 
ação realizada em junho, em torno do Dia Nacional de Enfrentamento à Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes, que teve como público alvo os passageiros. 

 

Campanha Nacional de Combate às Drogas 

A Infraero promoveu, internamente, a Campanha Nacional de Combate às 
Drogas, com o objetivo de divulgar informações a respeito da ação nociva de 
drogas no organismo, bem como prevenção do uso abusivo de drogas lícitas e 
ilícitas e orientações adicionais sobre como buscar auxílio nos casos onde o uso 
já se faz presente. 
 

Sem Escalas 
 
Dependência química em foco na Regional Nordeste 
25/02/2011 
O superintendente regional do Nordeste, Fernando Nicácio, realizou hoje, 25, a 
abertura da palestra de sensibilização ministrada pela psicóloga clínica, assessora 
técnica da Gerência de Redução de Danos da Prefeitura do Recife e supervisora do 
Programa da Regional Nordeste de Dependência Química, Alda Roberta Campos. O 
evento faz parte do desenvolvimento do Programa Corporativo da Regional Nordeste 
de Prevenção e Redução dos Efeitos da Dependência Química que foi apresentado 
pela coordenadora de Segurança e Saúde no Trabalho, Eliúde Mendes, com a 
finalidade de proporcionar aos gestores da Superintendência Regional do Nordeste e 
do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes-Gilberto Freyre uma noção mais 
abrangente sobre o assunto para que seja adotada uma política de prevenção da 
dependência química transparente, clara, bem divulgada e com responsabilidades 
definidas. 
 

GERENCIA DE DINAMICA LABORAL INFORMA 
21/06/2011 
Amanhã, 22 de junho, a Diretoria de Administração da Infraero, por intermédio da área 
de Segurança e Saúde no Trabalho, promoverá a Campanha Nacional de Combate às 
Drogas. 
O objetivo da campanha é divulgar informações a respeito da ação nociva de drogas 
no organismo, bem como prevenção do uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas e 
orientações adicionais sobre como buscar auxílio nos casos onde o uso já se faz 
presente. O tema será abordado por meio da encenação do Jornal Laboral e do filme 
Réquiem para um Sonho. 
As apresentações serão realizadas na Sede (Auditório do 6º andar – 9h30) e Nova 
Sede (Auditório – 14h30). 
Esperamos vocês para a sessão pipoca no "Cine Infraero". 
Participem! 
 

Sede realiza campanha de combate às drogas 
21/06/2011 
Começa nesta quarta-feira, 22 de junho, na Sede da Infraero, a Campanha Nacional 
de Combate às Drogas. A iniciativa é realizada pela área de Segurança e Saúde no 
Trabalho e tem a proposta de alertar para os males que as drogas causam no 
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organismo, prevenir o uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas e orientar sobre como 
buscar auxílio para tratamento. 
Nesta terça-feira, 21 de junho, os colaboradores Rogério Gonçalves e Ricardo dos 
Santos percorreram os edifícios da Sede, divulgando a programação aos empregados, 
que terá peça teatral e sessão pipoca do Cine Infraero. As apresentações acontecerão 
às 9h30, no auditório do 6º andar do Edifício Infraero, e às 14h30, no auditório da nova 
Sede. 
 

Teatro e filme no combate às drogas 
22/06/2011 
Nesta quarta-feira, 22 de junho, foi realizada na Sede da Infraero, em Brasília, pela 
área de Segurança e Saúde no Trabalho, com o apoio da Diretoria de Administração, 
a Campanha Nacional de Combate às Drogas. O tema foi tratado através de duas 
iniciativas: apresentação do Jornal Laboral, sátira aos jornais televisivos, e sessão de 
cinema, com o filme Réquiem Para um Sonho. As atividades aconteceram às 9h30 e 
às 14h30, nos edifícios Infraero e Sede.  
Às 14h30, o diretor de Administração, José Eirado, deu início às atividades no edifício 
Sede, cumprimentando os empregados e dizendo que esta e todas as campanhas 
realizadas pela área de Segurança e Saúde no Trabalho contam com o apoio da 
Diretoria de Administração. “Prestem atenção na programação preparada para vocês 
e transmitam a mensagem aos colegas que não puderam comparecer”, disse o diretor. 
Após a abertura, os psicólogos Priscilla Lima e Rogério Ferreira Gonçalves -
 caracterizados como os apresentadores do Jornal Laboral (JL) – e demais 
colaboradores da área, transmitiram aos empregados, de uma forma leve e 
descontraída, informações a respeito da ação nociva das drogas, inclusive as lícitas, 
no organismo: “Vocês sabiam que o cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas 
e nocivas à saúde? E que os anabolizantes, vendidos até mesmo sem receita médica, 
trazem graves riscos à saúde se consumidos sem orientação?”, disseram os 
profissionais. 
Já a gerente de Dinâmica Laboral, Maria Cristina Pinatti de Moraes, que teve uma 
participação especial no JL, esclareceu que a equipe de Segurança e Saúde no 
Trabalho, por meio da realização dessa campanha, quer conscientizar os empregados 
sobre a importância da prevenção ao uso de drogas, bem como orientá-los nos casos 
em que o uso é uma realidade. “Nossa equipe é preparada para acolher e encaminhar 
os empregados que estão passando por esse problema às clínicas especializadas no 
tratamento de usuários de drogas, bem como realizar o acompanhamento 
necessário, lembrando que todo esse processo é realizado em sigilo”, disse Cristina. 
“Se você está passando por esse problema com drogas, procure a área de Segurança 
e Saúde no Trabalho, que conta com profissionais capacitados para ajudá-lo: 
assistentes sociais, médicos do trabalho e psicólogos”, concluiu Cristina. 
Logo após o JL, os empregados participaram da sessão pipoca, do Cine Infraero, com 
o filme Réquiem Para um Sonho. 
O Filme 
O filme Réquiem Para um Sonho (título original Requiem for a Dream) conta a história 
de pessoas que vivem em desespero e ao mesmo tempo cheias de sonhos: um casal 
apaixonado, que tem como sonho montar um pequeno negócio e viver feliz para 
sempre, porém viciado em heroína, e uma mãe viciada em remédios para emagrecer. 
O filme é dirigido por Darren Aronofsky e tem a duração de 102 minutos. 
 

Teatro marca combate às drogas em Macapá 
22/06/2011 
O Aeroporto Internacional de Macapá/Alberto Alcolumbre (AP), promoveu nesta 
quarta-feira, 22 de junho, por intermédio dos empregados Vicente Leitão e Rafael 
Santos – técnicos de Segurança e Saúde no Trabalho, como parte da programação da 
Campanha Nacional de Combate às Drogas, e com objetivo  
de divulgar informações a respeito da ação nociva e prevenção do uso abusivo de 
drogas lícitas e ilícitas no organismo, bem como instruções adicionais sobre como 
buscar auxílio nos casos de uso. Apresentações nos setores da Administração, 
Segurança, Operações, Manutenção e Navegação Aérea, 
a participação da Antoniele Xavier, atendente do Balcão de informações, caracterizada 
de Tonton, que abordou o tema por meio de uma performance teatral. “A importância 
de assegurar o engajamento dos gestores e dos colaboradores diretamente 
envolvidos para garantir o sucesso das ações firmadas”, concluiu David 
Oliveira, superintendente do aeroporto. 
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Nordeste unido no combate às drogas 
22/06/2011 
A Coordenação de Saúde e Segurança no Trabalho, da Superintendência Regional do 
Nordeste, se uniu aos demais aeroportos da Rede Infraero, promovendo na manhã 
desta quarta-feira, 22 de junho, um extenso debate sobre o perigo da dependência 
química, tema cuja importância mereceu a criação de um dia em destaque para que o 
problema seja discutido de forma ampla e democrática, sem reduzir a continuidade 
dos trabalhos que são executados de forma perene durante todo o ano. 
Durante hora e meia, a profissional Alda Roberta Campos, especialista em psicologia 
da família detalhou a importância dos laços familiares na recuperação de dependentes 
químicos e as várias formas de auxiliar as equipes de saúde e recuperação na 
recondução dos dependentes ao pleno exercício da cidadania. 
 O evento lotou o auditório da Regional, principalmente porque foi enriquecido com 
testemunhos de pessoas recém-egressas do tenebroso labirinto das drogas e que 
hoje auxiliam quem deseja sair do vício que tantos malefícios trazem aos 
consumidores de drogas. Uma nova etapa será apresentada, dessa vez, ao público 
adolescente, filhos e parentes de empregados que terão a oportunidade de conhecer 
mais esse polêmico tópico, muitas vezes negado à discussão. 
   

Campina Grande no combate às drogas 
22/06/2011 
Nesta quarta-feira, 22 de julho, foi realizada no auditório do Aeroporto de Campina 
Grande/Presidente João Suassuna, uma palestra que faz parte da Campanha 
Nacional de Combate às Drogas, promovida pela Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa), e proferida pelo seu vice-presidente, Renato Avelino da Cunha. 
Estiveram presentes integrantes da comunidade aeroportuária, que observavam com 
atenção os slides e vídeos apresentados, bem como a interação de alguns 
empregados que faziam observações acerca do assunto, ou até mesmo testemunho 
de quem abandonou o vício do cigarro. 
Ao final da palestra houve a distribuição de material gráfico com ilustrações e 
definições dos variáveis tipos de drogas e suas consequências. 
 

Palestra antidrogas no aeroporto de Belém 
22/06/2011 
Dando prosseguimento à campanha Nacional Antidrogas, aconteceu nesta quarta-
feira, 22 de junho, no Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans/Júlio Cezar 
Ribeiro, a palestra ministrada pelos agentes da Polícia Federal Jusselino Albuquerque 
Nunes e Thiago Silva Assuinção, que divugaram inúmeras informações sobre drogas. 
Houve explanação dos tipos de drogas e seus efeitos, onde tivemos a oportunidade de 
tirar dúvidas e obter conhecimento das atividades da Polícia Federal no que concerne 
o assunto. Houve grande adesão tanto de empregados quanto terceirizados. A 
campanha faz parte do cumprimento de meta da Infraero.  
  

Bom humor na campanha contra as drogas em Fortaleza 
22/06/2011 
Com o mote Escolha Inteligente. Escolha sem Drogas, da Campanha Nacional da 
Infraero de Combate às Drogas, a Encarregadoria de Segurança e Saúde do Trabalho 
(SST) do Aeroporto de Fortaleza preparou  uma programação especial, com a 
colaboração da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) e da 
Coordenação de Gerenciamento da Segurança Operacional (SGSO), nesta quarta-
feira, 22 de junho. 
Com o bom humor típico do cearense, o ator Leandro Gomes da Silva, fez 
performance como Repórter O Bacana – o repórter da galera, no auditório da 
Administração falando sobre o perigo do uso de drogas.  
A recepção dos empregados foi ótima. Segundo avaliação de Isamira Bentes, “foi 
muito interessante a maneira como ele usou o senso de humor para tratar de um 
assunto tão delicado. Além disso, ele trouxe o público para dentro da palestra, 
tornando o momento mais dinâmico”. 
O personagem Repórter O Bacana tem realizado um importante trabalho junto 
a crianças e adolescentes,  apresentando-se em escolas públicas da capital cearense 
tratando do tema. 
 

Campanha antidrogas em Brasília 
22/06/2011 
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Nesta quarta-feira, 22 de junho, uma equipe da Segurança e Saúde do Trabalho (SST) 
do aeroporto de Brasília esteve em todas as áreas do aeroporto e da Regional Centro-
Oeste distribuindo panfletos com orientações a respeito das drogas lícitas e ilícitas, 
bem como os problemas causados. Dois membros da equipe do SST caracterizaram-
se para demonstrar como as drogas acorrentam as pessoas. Dessa forma, um deles, 
andava com correntes, preso a outro que segurava um cigarro e uma garrafa 
representando o álcool, enquanto eram passadas informações sobre a Campanha 
Nacional de Combate às Drogas.  
A campanha tem como objetivo divulgar informações a respeito do perigo do consumo 
das drogas e as consequências no organismo, além de enfatizar a prevenção do uso 
abusivo das drogas lícitas e alertar sobre as drogas ilícitas. É importante salientar que 
existem locais que oferecem ajuda de recuperação para as pessoas que já estão 
viciadas e querem se libertar dos entorpecentes. 
 

Goiânia participa da Campanha de Combate às Drogas 
22/06/2011 
Durante toda esta quarta-feira, 22 de junho, aconteceu no Aeroporto Santa 
Genoveva/Goiânia a Campanha do Dia Internacional de Combate às Drogas. A área 
de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) distribuiu folders e panfletos informativos 
para todas as áreas internas, conversando com os empregados sobre a campanha. 
Tivemos também a participação do projeto Programa Escola Sem Drogas, da Polícia 
Civil do Estado de Goiás, que expôs uma maleta contendo vários tipos de drogas 
ilícitas, cartazes e panfletos na marquise do aeroporto, atuando com passageiros e 
usuários. A escrivã da Polícia Civil e também membro do Programa Escola Sem 
Drogas, Meire Jaine Lopes de Sousa, explicou a importância desse trabalho. “A polícia 
Civil entende que trazendo informações, para crianças e adolescentes, de como são 
as drogas e o que elas causam, poderemos evitar que essas pessoas se envolvam 
com essas substâncias”, disse.   
 

Itaituba realiza debate sobre drogas 
22/06/2011 
Foi realizada na manhã desta quarta-feira, 22 de junho, no Grupamento de Navegação 
Aérea de Itaituba (GNAIH), a Campanha de Combate às Drogas, que contou com a 
presença de colaboradores da Infraero, além de profissionais de empresas 
terceirizadas, alunos da Escola Municipal Maria Oliveira de Mendonça, situada no 
entorno do aeroporto, alunos do Centro Educacional Anchieta, do profissional da 
Secretaria de Saúde do Município de Itaituba, Walace Silva, e de sargentos do 15º 
Batalhão Transamazônica, que desenvolvem um projeto semelhante em escolas do 
município, bem como do interior, denominado Crack – Tire esta Pedra do seu 
Caminho. 
A programação transcorreu com a explanação dos males que as drogas causam no 
organismo, cuidados que os pais devem ter com os filhos, além de vídeos e 
apresentações de slides. A campanha contou com a distribuição de panfletos e 
folders. Os organizadores do evento esperam que todos sejam uma semente 
multiplicadora que irá se germinar, levando aos quatro cantos os conhecimentos 
adquiridos. 
 

Galeão conscientiza sobre prevenção ao uso de drogas 
22/06/2011 
A Coordenação de Segurança e Saúde no Trabalho do Aeroporto Internacional do Rio 
de Janeiro promoveu, na manhã dessa quarta-feira, 22 de junho, palestra de 
conscientização sobre prevenção e combate ao uso de drogas lícitas e ilícitas. O 
evento faz parte do calendário de eventos da Infraero referente à Campanha Nacional 
de Combate às Drogas. 
 Na ocasião, a psicóloga Roseanne Mannario falou aos empregados sobre o papel de 
cada um no auxílio aos colegas de trabalho, familiares e amigos dependentes de 
drogas lícitas e ilícitas, incluindo o uso de álcool e cigarro.  
Roseanne destacou, entre outros assuntos, a importância do exemplo dos pais ainda 
na infância. “Ao permitir a si mesmo dirigir sob efeito de algumas latinhas de cerveja 
após uma festinha de criança o pai ou a mãe acaba criando uma situação permissiva 
no futuro”, disse.  
Ainda nessa quarta-feira, a área de Segurança e Saúde enviou aos empregados do 
Galeão um questionário de autoavaliação da Organização Mundial de Saúde. O 
objetivo é permitir aos empregados que, de forma anônima, avaliem seu próprio 
estágio de consumo de álcool. 
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Santarém reflete sobre drogas 
22/06/2011 
Engajada à Campanha Nacional de Combate às Drogas, a Superintendência do 
Aeroporto de Santarém/Maestro Wilson Fonseca (PA) promoveu uma programação 
alusiva ao tema nesta quarta-feira, 22 de junho. Foi ministrada palestra pelo agente da 
Polícia Federal Márcio Borges, direcionada especialmente para os alunos do projeto 
Social Asas da Educação, que é desenvolvido pelo aeroporto desde 2002, com aulas 
de inglês e informática básica, atendendo anualmente 320 jovens e adolescentes. 
Após a palestra, houve um depoimento comovente do jovem Josimar Nogueira de 
Sousa, ex-usuário de drogas, que falou sobre seu envolvimento com entorpecentes e 
as consequências que tais substâncias lhe causaram, principalmente sobre as 
dificuldades sociais e o drama familiar que enfrentou. 
A programação prosseguiu com uma blitz, abrangendo toda a comunidade 
aeroportuária, com distribuição de material informativo. O evento foi coordenado pela 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Cipa), com apoio do 
técnico em Segurança do Trabalho, Edmilson Fontinelles da Silva. A superintendente 
Socorro Souza, que participou de todas as atividades, agradeceu à equipe 
organizadora e a todas as pessoas que prestigiaram a campanha. 
 

Imperatriz reforça combate às drogas 
24/06/2011 
O Aeroporto de Imperatriz / Prefeito Renato Moreira (MA) realizou, através da equipe 
da Segurança e Saúde do Trabalho (SST), na data de 22 junho, a Campanha Nacional 
de Combate às Drogas. O evento contou com a Gestão da Administração 
Aeroportuária, através da superintendente do aeroporto, Rozineide Munis Pinheiro, 
que na abertura destacou a importância de conscientização das pessoas em saber 
dizer “NÃO” às Drogas. A Campanha teve o apoio direto do Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador (Cerest), que disponibilizou a assistente social Maria Helena 
Ventura para ministrar a palestra com o tema “Drogas (Lícitas e Ilícitas)”, e contou com 
um público formado pelos colaboradores internos da Infraero e a comunidade 
aeroportuária, formada por representantes das Empresas Aéreas, ESATAS e 
empresas terceirizadas. 
 

Ponta Porã combate às drogas 
24/06/2011 
 O aeroporto de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, recebeu o agente da Polícia 
Federal Ricardo Henrique Harcket para uma palestra abordando assuntos referentes 
aos danos decorrentes do consumo de drogas, sejam lícitas ou ilícitas. Dados 
estatísticos e os custos desse livre arbítrio foram expostos aos presentes como meio 
de conscientizá-los sobre o tema. O evento contou com a presença de colaboradores 
de várias empresas conveniadas, contratadas e orgânicos do Aeroporto Internacional 
de Ponta Porã, localizado na fronteira com o Paraguai. “O problema com drogas é 
internacional e numa fronteira seca como esta, o controle fica muito mais difícil. 
Precisamos da conscientização de toda comunidade para auxiliar no combate a esse 
mal que destrói famílias inteiras”, destacou o agente. 
Segundo ele, o custo para o Estado para cuidar de doentes decorrentes do consumo 
de álcool e cigarros já é maior que os tratamentos de doença como hepatite. A 
coordenadora da campanha pelo Dia Internacional de Combate às Drogas, 
Margarethe Galeano, sorteou camiseta entre os participantes. Ao encerrar a atividade, 
o superintendente do aeroporto, Almir Aurélio Fernandes, destacou a importância da 
conscientização de todos sobre os males e os prejuízos que o trabalhador tem com 
essa prática 
 

Decida por uma vida sem drogas 
24/06/2011 
Troca de experiências e conscientização, assim foi a Campanha Nacional de Combate 
às Drogas Infraero 2011, no Aeroporto Internacional Afonso Pena/Curitiba (PR) na 
manhã de quarta-feira, 22 de junho. 
Organizado pela equipe da Gerência de Administração e Finanças, por meio das 
áreas de Segurança do Trabalho e Serviço Social, o evento foi apresentado aos 
empregados do Afonso Pena por meio da palestra Drogas: o Barato que Custa Caro. 
Conduzida pela psicóloga especialista em dependências químicas Vanessa Basso, a 
atividade procurou chamar a atenção para o fato de que muitos se iniciam no mundo 
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das drogas pelo uso experimental, até chegar ao estágio de dependência. “Nós não 
somos como as roupas, que vêm com etiqueta dizendo o que pode e o que não pode 
ser feito. Devemos aprender com as nossas experiências e, a partir disso, excluir das 
nossas vidas o que nos faz mal”, completou Vanessa. Quando uma pessoa se torna 
dependente químico, a família toda adoece. Por isso, o tratamento deve ser também 
estendido à família. E há um tripé importante neste tratamento: o apoio da família, o 
acompanhamento médico e psicológico e o suporte de algo espiritual (qualquer que 
seja a natureza) que remeta o dependente a uma motivação de mudança – o apego a 
algo que preencha a vida dessa pessoa. 
Entre os vários assuntos abordados no evento, os 40 presentes puderam conhecer um 
pouco mais sobre a importância de descobrir o que dá sentido à vida. É necessário 
cultivar hábitos saudáveis, desfrutar de momentos de lazer e, se preciso for, tomar 
uma decisão de mudança. 
 

Santos Dumont realiza campanha antidrogas 
24/06/2011 
Para marcar o início da programação de atividades alusivas à Semana Nacional de 
Combate às Drogas, foi realizada nesta quarta-feira, 22 de junho, no auditório do 
Aeroporto do Rio de Janeiro/Santos Dumont, palestra proferida pela Dra. Ana Café, 
psicóloga clínica e diretora do Núcleo Integrado da Clínica de Tratamento e Prevenção 
da Dependência Química, da Prefeitura do Rio de Janeiro. 
A mobilização promovida pela Diretoria de Administração da Infraero, por intermédio 
das áreas de Segurança e Saúde no Trabalho, faz parte da campanha antidrogas. O 
evento tem como objetivo desenvolver ações de prevenção e tratamento dos riscos e 
danos associados ao consumo de álcool e drogas. 
“Ainda acredito que o homem pode dar certo, se não deu é porque falta alguma coisa 
a ser feita. A obra é perfeita. Nós é que desviamos o caminho”, diz a Dra. Ana Café. 
“No ambiente de trabalho a dependência química é a terceira causa de faltas ao 
trabalho e a oitava causa de pedidos de auxílio doença. Não são os problemas que 
nos derrubam, mas sim, a atitude frente a eles”, ressaltou a Dra. Ana. 
Na ocasião, o público presente pode conhecer, por meio de vídeos e folhetos 
explicativos, cada tipo de droga lícita e ilícita, bem como, as suas características, 
impactos na saúde e as consequências para a sociedade. 
A assistente social da Infraero, Cristina Gomes de Oliveira, alertou que um dos danos 
causados pelo uso de drogas é a Síndrome Amotivacional, que diz respeito à atitude 
desmotivada e apática e a consequente negligência para com as tarefas designadas. 
A psicóloga da Infraero, Tereza Freire Breves, enfatiza que a Empresa tem 
preocupação com o empregado dependente, e nesses casos pode acolher e 
encaminhar para tratamento. “Nosso intuito é promover o respeito e a valorização do 
colaborador”, ressalta Tereza. 
A campanha de conscientização teve continuidade no Espaço Cultural do aeroporto, 
onde foi armada uma tenda para distribuições de folhetos referentes ao uso abusivo 
de drogas ilícitas. Na oportunidade, a Dra. Ana Café e outros profissionais da 
Prefeitura do Rio de Janeiro prestaram esclarecimentos a usuários e passageiros. 
O uso de drogas constitui seria e persistente ameaça à humanidade e a estabilidade 
das estruturas e valores econômicos, sociais e culturais. 
 

Palestra marca campanha contra drogas em São Paulo 
24/06/2011 
Empregados da Superintendência Regional de São Paulo (SRSP) participaram de 
workshop no Auditório do Aeroporto de Congonhas, dentro da Campanha Nacional de 
Combate às Drogas. O tema da palestra, realizada no dia 22 de junho, foi Aspectos 
Psicológicos e Comportamento do Dependente Químico e da Sociedade em Relação 
à Dependência Química, apresentada pelo psicólogo Juan Manuel Urbinati, diretor do 
Centro de Reabilitação Social Estância Morro Grande, entidade conveniada com a 
Infraero, localizada em Ibiúna, SP. Também foram distribuídos folhetos de orientação 
nas dependências da SRSP sobre o risco do álcool e de outras drogas, como o crack 
e o ecstasy.  
O psicólogo salientou a importância de campanhas como essa dentro das empresas. 
“A droga está avançando, e a sociedade tem grande dificuldade de falar a respeito”, 
disse Urbinati. “A empresa não pode fingir que não vê, que não sabe.” Para ele, o 
combate aos vícios passa pela motivação. “É preciso levantar a autoestima das 
pessoas para que não procurem as drogas, motivar os jovens, mostrar que podem 
superar-se.” 
A campanha em São Paulo foi realizada pela Coordenação de Segurança e Saúde no 
Trabalho – SST, SRSP, aeroportos e GNAs. Teve o objetivo de divulgar informações a 
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respeito da ação nociva de drogas no organismo, bem como prevenção do uso 
abusivo de drogas lícitas e ilícitas e orientações adicionais sobre como buscar auxílio 
nos casos onde o uso já se faz presente. 
 

Jacarepaguá na campanha de combate às drogas 
24/06/2011 
Seguindo o calendário da Infraero na Campanha Nacional de Combate às Drogas, 
nessa quarta-feira, 22 de junho, o Aeroporto de Jacarepaguá-Roberto Marinho, com 
apoio da Coordenação de Segurança do Trabalho da Superintendência Regional, 
realizou palestra de conscientização sobre prevenção e combate ao uso de drogas. 
Engajado na campanha, o técnico de Segurança do Trabalho do Aeroporto, William 
Cezar Amaral, enviou convite a todos os empregados para a palestra, proferida pela 
psicóloga Neovanir Melo, especialista em dependência química, com a assistência da 
também psicóloga Danielle Vainer. Ambas da empresa Núcleo Integrado. 
A psicóloga Neovanir iniciou a palestra solicitando uma reflexão sobre a seguinte 
pergunta: Quem tem problemas com as drogas? 
Depois de vários vídeos e debates, chegou-se a conclusão de que todos têm 
problemas com as drogas, uma vez que mesmo não sendo usuários, todos podem 
sofrer a ação de algum dependente. Por isso, a importância da campanha, com a 
divulgação das informações e amplo debate sobre o tema. A palestra contou com a 
participação de vários empregados do aeroporto. 
 

Ótima receptividade da campanha de combate às drogas 
24/06/2011 
Na última quarta-feira, 22 de junho, teve início no Aeroporto Internacional Tancredo 
Neves (MG), a Campanha Nacional de Combate às Drogas, cujo objetivo principal é a 
informação sobre os danos que esses produtos podem causar à saúde. 
Os técnicos de Segurança e Saúde do Trabalho circularam por todas as áreas da 
administração do aeroporto, distribuindo os panfletos com as orientações educativas e 
sobre onde buscar apoio. Essa divulgação obteve grande adesão dos trabalhadores. 
Também foram afixados cartazes e banners em diversas áreas do terminal. 
 

Florianópolis engajada no combate às drogas 
24/06/2011 
O Setor de Saúde e Medicina do Trabalho (SESMT) e a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa), do Aeroporto Internacional de Florianópolis, 
distribuíram folders, com material educativo, aos trabalhadores da comunidade 
aeroportuária, com informações a respeito da ação nociva que causam as drogas no 
organismo humano. Este material visa conscientizar as pessoas quanto à prevenção 
do uso de drogas lícitas e ilícitas, não apenas abordando o problema, mas também 
indicando formas de buscar auxílio para o tratamento, onde o uso já se faz presente. 
Este trabalho teve início no dia 15 de junho, quando ocorreu a palestra da psicóloga 
Luciana Rubensan Ourique, da Regional Sul, e faz parte da Campanha Nacional de 
Combate às Drogas. 
 

Prevenção e combate às drogas em Natal 
24/06/2011 
  O Aeroporto Internacional Augusto Severo, em Natal, por intermédio da área de 
Segurança e Saúde no Trabalho promoveu na quarta-feira, 22 de junho, uma palestra 
que teve foco na Campanha Nacional de Combate às Drogas. A palestra foi proferida 
pela psicóloga Maria Conceição Costa, com o objetivo de divulgar e esclarecer 
informações a respeito da ação nociva de drogas no organismo, bem como a 
prevenção do uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, ressaltando a importância de 
como buscar auxílio nos casos em que o uso já se faz presente. E deixando claro que 
o apoio das famílias, amigos e colegas de trabalho  a família é fundamental no 
tratamento desses casos.    
 

Prevenção contra drogas e alcoolismo em Parnaíba 
24/06/2011 
O Aeroporto de Parnaíba – Prefeito Dr. João Silva Filho, participou da campanha 
nacional no combate às drogas, realizando no dia (22) de junho uma palestra de 
conscientização a respeito do alcoolismo. O objetivo é alertar a comunidade 
aeroportuária a respeito dos malefícios tanto do álcool (que é uma droga legalizada) 
quanto das outras drogas ilícitas. 
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A abertura do evento foi realizada pelo superintendente do aeroporto, José Ivan 
Magalhães, que falou sobre o alto índice dos acidentes automobilísticos que tem como 
causa determinante a ingestão de bebidas alcoólicas por parte dos motoristas. Ainda 
ressaltou a importância da família no apoio e na cura aos dependentes. 
A palestra foi conduzida pelos senhores Antônio Domingos Soares de Sousa e José 
Luís de Araújo Neto, coordenadores do grupo Alcoólicos Anônimos de Parnaíba. 
No final do evento, panfletos informativos foram distribuídos a todos os participantes. 
 

Rio diz não às drogas 
24/06/2011 
Foi realizada nesta quarta-feira, 22 de junho, na Sede da Regional Rio da Infraero, a 
Campanha Nacional de Combate às Drogas.  A iniciativa é  da área de Segurança e 
Saúde no Trabalho e procura alertar para os males que as drogas causam no 
organismo humano, aconselhar contra o uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas e 
ensinar como buscar auxílio para tratamento. 
A palestrante convidada foi a doutora Ana Café, psicóloga especializada em 
dependência química e consultora na área de promoção da Qualidade de Vida e 
Prevenção ao Uso/Abuso de álcool e  drogas no ambiente do trabalho. 
As palestras aconteceram às 9h, no no auditório do aeroporto Santos Dumont, e às 
14h, no refeitório  da  sede da Regional Rio. 
 

Campanha contra as drogas no Salgado Filho 
24/06/2011 
Na tarde desta terça-feira, 22 de junho, a área de Segurança e Saúde no Trabalho 
promoveu palestra sobre a Campanha Nacional de Combate às Drogas, no Aeroporto 
Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS). O evento foi conduzido pelo 
consultor do Pronto Psiquiatria e especialista em dependência química, Selmar 
Sperling, que tratou de assuntos sobre “qualidade de vida”, e o papel das drogas 
usadas como fuga dos problemas e da pressão gerado no dia a dia. Sperling ressaltou 
a grande preocupação atual do estilo de vida das pessoas e destacou: “a compulsão é 
a porta para a dependência química”. Num segundo momento, foi aberto espaço para 
questionamentos e contribuições dos participantes para discutir o assunto com 
Sperling. 
A campanha Nacional de Combate às Drogas tem o objetivo de alertar para os males 
que as drogas causam no organismo, para prevenir o uso abusivo de drogas lícitas e 
ilícitas e orientar sobre como buscar auxílio para tratamento os profissionais dos 
aeroportos da Infraero. 
 

Palestra Antidrogas em Foz do Iguaçu 
06/07/2011 
Em consonância com a Campanha Nacional de Combate às Drogas, desenvolvida 
pela Diretoria de Administração e iniciativa da área de Segurança e Saúde no 
Trabalho com o apoio da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa/SBFI), 
foi realizada no Aeroporto de Foz do Iguaçu a Palestra Antidrogas, ministrada pela 
psicóloga Kiara Heck. O evento contou com a participação de funcionários e da 
comunidade aeroportuária. Teve como foco o alerta para os males que as drogas 
causam no organismo, como prevenir o uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas e 
orientação de como buscar auxílio para tratamento. 
A superintendente do aeroporto, Socorro Pinheiro, enfatizou a importância do evento 
para conscientização e orientação na prevenção e combate a utilização de drogas. 

 

Campanha Nas Asas da Saúde 

A Infraero promoveu, internamente, a Campanha Nas Asas da Saúde, com o 
objetivo de informar e alertar sobre as doenças sexualmente transmissíveis 
(DST’s). A ação, que acontece antes do Carnaval, busca conscientizar a 
comunidade aeroportuária sobre a importância do uso de preservativos na 
prevenção de DST’s, entre elas, a Aids. 

 

http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=103421
http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=103417
http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=105116


                 Comunicado de Progresso - COP 2011/2012 

22 

 
Campanha de prevenção no aeroporto de Goiânia 
25/02/2011 
 A área de Saúde e Segurança no Trabalho do Aeroporto Santa Genoveva/Goiânia 
realiza até esta sexta-feira, 25, a campanha de conscientização Nas Asas da Saúde, 
que trata da importância da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Desde 
a quinta-feira, 24, estão sendo distribuídos preservativos e material informativo aos 
empregados e terceirizados de todas as áreas do aeroporto. A ação faz parte da 
campanha nacional que está sendo realizada antes do Carnaval. 
 

Palestra de prevenção contra Aids em Corumbá 
28/02/2011 
Na última sexta-feira, 25,  foi ministrada palestra educativa sobre a campanha Nas 
Asas da Saúde, no Aeroporto Internacional de Corumbá. A ação que acontece antes 
do Carnaval conscientiza toda a comunidade aeroportuária sobre a importância do uso 
de preservativos na prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), entre 
elas, a Aids. 
O superintendente do aeroporto, Carlos Alberto Fonseca Rocha, abriu o evento, que 
teve a participação do representante da Seção Contra Incêndio da região, e do 
organizador e representante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), 
Henrique Souza Ricardo. A programação incluiu ainda palestra ministrada pelo médico 
e coordenador Municipal do Programa DST/Aids, José Marcio Faria. Durante o evento 
foram distribuídos preservativos e folder explicativo aos participantes. 
 

Ponta Porã embarca Nas Asas da Saúde 
01/03/2011 
Nos dias 25 de fevereiro e 1º de março, foi realizada no Aeroporto Internacional de 
Ponta Porã a campanha Nas Asas da Saúde, com o objetivo de informar e alertar 
sobre as doenças sexualmente transmissíveis (DST’s), devido à proximidade do 
Carnaval.  
A Infraero distribuiu material educativo e preservativos para a comunidade 
aeroportuária. A Secretaria Municipal de Saúde também participou da ação, com a 
distribuição de folders destacando as medidas necessárias para a prevenção de 
Hepatite e DST’s, principalmente a AIDS. Margarethe Galeano, responsável pelo 
cumprimento dos objetivos das Normas de Segurança e Medicina no Trabalho no 
aeroporto, aproveitou a campanha para lembrar sobre os perigos do consumo de 
drogas lícitas e ilícitas no período do Carnaval. 
 

Campanha orienta empregados da Regional Centro-Oeste 
02/03/2011 
Aproveitando o período que antecede o Carnaval, a área de Segurança e Saúde no 
Trabalho (SST), da Regional Centro-Oeste, distribuiu preservativos e filipetas 
informativas, alertando sobre a prevenção e os riscos de contaminação de doenças 
sexualmente transmissíveis. A campanha Nas Asas da Saúde – Carnaval 
2011 começou na última segunda-feira, 1º, e vai até dia 4 de março. Segundo a 
psicóloga da SST, da Regional, Nathália Alves, o objetivo  é alertar os colaboradores 
da importância da prevenção. “Aproveitando o momento do Carnaval onde o risco de 
contrair doenças aumenta, estamos distribuindo camisinhas e repassando 
 informações importantes para conscientizar as pessoas de que a melhor forma é se 
prevenir. Não só alertamos sobre os riscos de doenças sexualmente transmissíveis, 
como também do consumo de álcool, e falamos da importância do uso do cinto de 
segurança”, explica. 
 
Todos receberam bem a equipe da SST, reconhecendo a importância desse trabalho. 
Os profissionais da área de Manutenção, Wilson Bragança e Alan Henrique Iaccino, 
por exemplo, concordam que a campanha é importante na prevenção para evitar 
maiores problemas, além de ser bem positiva e demonstrar o cuidado que a Infraero 
tem com seus empregados. 
Informações e serviço: 
As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são transmitidas, sobretudo, por sexo 
sem camisinha com pessoa infectada e geralmente se manifestam por feridas, 
corrimentos, bolhas ou verrugas. Quando não tratadas a tempo, podem causar 
infertilidade, câncer e até a morte. 

http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=86877
http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=86933
http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=87185
http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=87295


                 Comunicado de Progresso - COP 2011/2012 

23 

Ligue para o Disque Saúde – 0800 61 1997 e saiba onde obter preservativos, 
atendimentos e tratamento gratuitos.  
“Não brinque com coisa séria. Use camisinha!” 
“Dirija com segurança. Se for dirigir, não beba.” 
 

Campanha de Carnaval em Florianópolis 
04/03/2011 
Nesta semana que antecede o carnaval, a Encarregadoria de Saúde e Segurança do 
Trabalho do Aeroporto Internacional de Florianópolis, em parceria com a Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), distribui para toda comunidade 
aeroportuária o material fornecido pelo Ministério da Saúde para a campanha contra a 
Aids neste Carnaval. 
A campanha Seja qual for a fantasia use sempre camisinha, entregou um folder 
explicativo acompanhado de preservativo, e fez a alegria dos empregados, como o 
PSA da Gerência de Segurança, Walysson Harmata. “Sou folião de carteirinha e acho 
fundamental a segurança e proteção, principalmente agora que farei parte da próxima 
gestão da Cipa”, comentou enquanto recebia o material. 
Segundo informações divulgadas no site do Ministério da Saúde, a campanha de 
Carnaval vai ter duas fases. Antes da folia, o foco vai ser na importância do uso da 
camisinha e a sugestão de que cada folião já chegue à festa com seu preservativo no 
bolso. Depois do período da festa, o objetivo será estimular os foliões que tiveram 
relação desprotegida a fazer o teste anti-HIV. 
 

Prevenção contra AIDS/DST no Salgado Filho 
04/03/2011 
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) e a área de Saúde 
e Segurança no Trabalho (SST) do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto 
Alegre, realizaram no último dia 3 o evento: “AIDS/DST – Quebrando Pré-conceitos”, 
com o médico do Trabalho Ricardo Penna, o técnico em Segurança e Membro da Cipa 
Luciano Azeredo, ambos da PAST/SBPA, a psicóloga Luciana Ourique (STSU/SRSU) 
e a médica Geralda Rigotti - convidada, que trabalhou muitos anos na Secretaria 
Estadual de Saúde na Prevenção de AIDS e DST. 
O evento deu início à campanha de prevenção DST/AIDS 2011, realizada no período 
do Carnaval com distribuição de folders e preservativos nos Balcões de Informação do 
TPS-1 e TPS-2, na SST e pelos membros de Cipa localizados estrategicamente para 
atender todo o aeroporto, bem como a divulgação deste material nos relógios de ponto 
distribuídos na Empresa. 
Segundo o técnico Luciano, a campanha visa esclarecer os meios de prevenção e 
quebrar preconceitos com relação à abordagem do tema Sexo, criado pela sociedade 
há muito tempo, onde era proibido falar de sexo abertamente com medo de 
represálias: “É necessário mudarmos esta forma de abordagem sobre o tema com os 
nossos filhos, diferente de como era tratado com nossos pais, para que cresçam 
sabendo dos riscos e formas de se prevenir, tendo em vista que o número de 
adolescentes e jovens contaminados pelo vírus HIV tem aumentado de forma 
assustadora. O que também tem ocorrido é o contágio entre as pessoas da melhor 
idade (mais de 55 anos), que após o advento de medicações para disfunção eréctil, 
têm uma vida sexual mais ativa e não estão se protegendo”, concluiu Luciano. 
 

Belém propõe conscientização no Carnaval 
10/03/2011 
Com o intuito de conscientizar os brincantes do Carnaval, a Coordenação de Saúde e 
Segurança no Trabalho da Regional Norte (STNO), em parceria com a Coordenação 
de Saúde e Segurança no Trabalho do Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-
Cans/Júlio Cezar Ribeiro (BEST), desenvolveu um trabalho preventivo no dia 4 de 
março, com a distribuição de preservativo, folder e outras informações de alerta sobre 
os riscos da perigosa mistura entre bebida alcoólica e direção. Participaram da 
campanha 196 pessoas, entre empregados e terceirizados. 
“Trata-se de uma ação preventiva de conscientização. Afinal, é sempre importante 
voltar com segurança para casa e para o seu trabalho”, declarou Socorro Maciel, 
auxiliar de Enfermagem do Trabalho 
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Programa Infraero Social 

A Empresa também desenvolve o Programa Infraero Social, que tem como 
missão contribuir, por meio de parcerias, para o desenvolvimento social 
sustentável das comunidades circunvizinhas aos aeroportos. O público-alvo é 
formado por crianças a partir dos sete anos, jovens e adultos, em situação de 
risco social e/ou integrantes de famílias de baixa renda. O Programa desenvolve, 
atualmente, 58 projetos sociais, contabilizando mais de 16 mil beneficiados.  

Com o objetivo de disseminar boas práticas também em suas unidades, a 
Infraero realizou em 2011 diversos eventos para orientar a atuação profissional 
de seus empregados. Essas ações foram efetivadas por meio do lançamento de 
publicações e programas, como: Programa de prevenção de riscos ambientais; 
Caderno de orientações de adicionais de periculosidade e insalubridade; 
Programa de controle médico de saúde ocupacional; e Manual de procedimentos 
psicossocial. Investiu, também, em campanhas educativas, como: Prevenção às 
doenças osteomusculares; conservação auditiva e prevenção de acidentes de 
trabalho; combate às drogas; prevenção às doenças cardíacas; e prevenção da 
saúde mental.  

Sem Escalas 
 
Superintendentes visitam projeto social da Pampulha 
12/01/2011 
O superintendente da Regional do Sudeste, Mario Jorge Fernandes de Oliveira, e o 
superintendente do Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha (MG), Silvério Gonçalves, 
visitaram na manhã desta terça-feira, 11, o projeto social Voo para Cidadania. 
Os executivos foram recebidos pelos representantes da Associação Municipal de 
Assistência Social (AMAS), que, em parceria com a Infraero e a Prefeitura de Belo 
Horizonte, desenvolvem esta iniciativa com foco nas comunidades vizinhas ao 
aeroporto da capital mineira. 
Na ocasião, foram debatidos temas importantes, entre eles a atual situação do 
convênio, recursos financeiros e humanos e os resultados obtidos junto aos alunos 
participantes. “O projeto se tornou um equipamento de relacionamento com a 
sociedade e também um importante polo de empregabilidade”, destacou o gerente da 
AMAS, Anderson Carvalho. 
Ao longo de nove anos, 900 adolescentes já foram capacitados pela iniciativa. Os 
participantes têm acesso a oficinas de arte e recreação, aulas de cidadania e direito, 
educação ambiental e também de informática. 
Ao final da visita, os superintendentes foram convidados a conhecer as instalações do 
local e o material produzido pelos alunos. “Iremos nos reunir com os parceiros do 
projeto para traçarmos um plano de ação e estratégias”, concluiu Mario Jorge. 
 

Jovens formados pela Infraero são destaque em Londrina 
07/02/2011 
O projeto Social da Infraero “Cidadania Agora”, desenvolvido pela Empresa no 
Aeroporto de Londrina/Gov. José Richa (PR) para retirar adolescentes da rua, 
formando cidadãos capazes de contribuir por meio de suas habilidades e 
conhecimentos adquiridos com o local onde vivem, foi destaque na edição do Jornal 
Folha de Londrina, na última sexta-feira.  
O diário paranaense destacou que o Centro de Formação Cidadã da Infraero 
desenvolve políticas sociais para os jovens de vulnerabilidade e risco social em 
Londrina, desde 2008. As atividades dos jovens no aeroporto surgiram como forma de 
possibilitar o acesso ao mercado de trabalho, além de incentivar a cultura, a arte, o 
esporte e o lazer para o exercício da cidadania. “Ano passado aprendemos sobre o dia 
da consciência negra e sobre tudo que eles sofreram no decorrer da história. Tudo 
que aprendi aqui tem me ajudado na escola”, declarou ao jornal londrinense Bryam 
Matheus de Oliveira, de 15 anos, aluno da 7ª Série do Colégio Estadual Machado de 
Assis, que foi levado ao projeto por amigos. O “Cidadania Agora” é desenvolvido pela 
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Infraero em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente 
como Senac e o Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar). 
 

Presidente diploma jovens do Asas da Esperança 
07/02/2011 
“Espero que um dia vocês venham ocupar postos de trabalho na Infraero, afinal o 
nome do projeto é Asas da Esperança”. Com essas palavras o presidente da Infraero, 
Murilo Marques Barboza, entregou nesta sexta-feira, 4, os certificados de formatura da 
31ª e 32ª turmas do projeto social “Asas da Esperança”, do Aeroporto Internacional de 
Brasília – Juscelino Kubitschek. 
Iniciado em 2002, o projeto capacita quatro turmas de adolescentes por ano, com 
média de 25 jovens por turma, todos eles alunos de escolas públicas, na faixa etária 
dos 15 aos 17 anos, em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que residam 
em bairros circunvizinhos ao Aeroporto. Com custo anual de R$ 33,3 mil, desde seu 
início o projeto já formou cerca 451 jovens. Em parceria com o Senac/DF e com as 
Secretarias de Educação, de Ação Social e de Turismo do Distrito Federal, são 
ministradas aulas diárias de capacitação em informática; educação para o 
autocuidado, com ênfase na prevenção de saúde; técnicas de recepção, com foco na 
qualidade no atendimento e relações interpessoais no ambiente corporativo. Após o 
treinamento os participantes são submetidos a práticas supervisionadas nas diversas 
áreas da Infraero e recebem orientação com vistas à sua inserção no mercado de 
trabalho. 
A solenidade foi prestigiada também pelos diretores de Administração, Mauro Pacheco 
e Geraldo Neves, da Comercial, e também pelos superintendentes Carlos Haroldo 
Novak e Antonio Salles, respectivamente da Regional do Centro-Oeste e do Aeroporto 
Internacional de Brasília, além de gerentes, assessores e familiares dos alunos. 
 Em nome dos formandos, a aluna Marcela Ribeiro Alves resumiu o resultado do “Asas 
da Esperança” para os jovens: “O projeto nos proporcionou uma visão diferente em 
relação ao mercado de trabalho pois, além das noções básicas dadas em sala de 
aula, também colocamos em prática esses ensinamentos. Eu adorei fazer parte dessa 
turma do Asas da Esperança, ela foi um grande incentivo para minha vida 
profissional”. 
 

Projeto Social Cinturão Verde inicia suas atividades 
09/02/2011 
A superintendente do Aeroporto de Imperatriz / Prefeito Renato Moreira (MA), 
Rozineide Munis Pinheiro, juntamente com o gerente Comercial e gerente do projeto 
social Cinturão Verde, Antonio Regivan, reuniram-se com os parceiros do projeto para 
deliberarem sobre as ações de trabalho do exercício de 2011. 
Participaram da reunião representantes da Universidade Estadual do Maranhão 
(UEMA), do Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas do Maranhão 
(SEBRAE), do Banco do Nordeste do Brasil S/A, da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Abastecimento e Produção, da Faculdade de Imperatriz (FACIMP) e da 
Superintendência da Agência de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (AGERP). 
Dentre os assuntos deliberados destacou-se o início das atividades de cursos de 
Informática Básica e Avançada, atendimento odontológico e palestra de 
conscientização aos jovens que ainda não decidiram qual profissão seguir, por meio 
de teste vocacional. Ficou acertado que o atendimento odontológico iniciará em 15 de 
fevereiro, enquanto que o curso de Informática Básica terá início em março. 
Sobre o teste vocacional, ficou agendada uma reunião, que será realizada nesta 
quinta-feira, 10, com os coordenadores dos cursos da Faculdade de Imperatriz 
(FACIMP), onde será definida a forma de trabalho e data prevista para o início das 
atividades. 
 

Imperatriz: Cinturão Verde inicia ações de odontologia 
16/02/2011 
O curso de Odontologia da Faculdade de Imperatriz (Facimp), parceira do Projeto 
Social Cinturão Verde, iniciou nesta terça-feira, 15, suas atividades nas instalações do 
Centro de Difusão Tecnológica (CDT). O foco do trabalho desenvolvido pelos alunos 
do curso é o atendimento à comunidade do entorno do Aeroporto de 
Imperatriz/Prefeito Renato Moreira (MA). 
Segundo o professor André Luiz, responsável pela disciplina, o atendimento será as 
terças, das 14h às 18h, e irá até o final do mês de junho de 2011, com previsão de 
atender em média 25 pessoas. 
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Para início das atividades foram cadastradas seis pessoas. Na proporção que os 
serviços forem se encerrando, serão cadastradas mais pessoas da comunidade. 
 

Projeto Criança Feliz em Cuiabá 
16/02/2011 
Na manhã desta terça-feira, 15, no auditório do Aeroporto Internacional Marechal 
Rondon/Cuiabá, o representante do Projeto Criança Feliz em Mato Grosso, Alvídes 
Gonçalves, realizou uma palestra motivacional para os funcionários do SBCY, com o 
apoio da Superintendência do aeroporto e da área de Recursos Humanos. Esse 
projeto está presente em vários estados brasileiros. 
Foram abordados temas como: Integração Família-Empresa, Programa de Qualidade 
de Vida e Responsabilidade Socioambiental, além de Liderança, Autoestima, 
Responsabilidade na Educação Infantil com os desenhos televisivos, brinquedos e uso 
do computador que, por meio de vídeos e dinâmicas, promoveram a conscientização 
dos presentes. 
 

Crianças têm pouso seguro em Aracaju 
17/02/2011 
Aracaju – As 450 crianças assistidas pelo projeto social da Infraero no Aeroporto 
Santa Maria/Aracaju (SE), o Pouso Seguro da Criança, têm uma rotina diária de 
muitas atividades. Divididas em três áreas de aprendizado, as crianças têm aulas de 
informática básica, esportes, reforço escolar com cidadania e meio ambiente. Com 
dois turnos pela manhã e à tarde, os pequenos que pertencem à comunidade carente 
do bairro sergipano de Santa Maria adoram participar do projeto. Para Enzo Luis 
Santos, de 11 anos, as aulas de informática ajudam na escola. “Acho muito legal 
participar das aulas. Tudo que aprendo aqui uso na escola”, declarou. A professora de 
informática, Ilslandia dos Santos, acha os meninos(as) muito inteligentes.”Apesar de 
pertencerem a uma comunidade carente, eles são educados, dedicados e não faltam 
às aulas”, ponderou. 
O professor Luis Souza, responsável pelas atividades de esportes, acredita no 
potencial dos meninos(as). ”Eles são assíduos e têm talento, declarou.”Gosto de jogar 
futebol. Quero ser o Ronaldinho Gaúcho”, falou David da Silva Santos, de 13 anos. 
Laizy Gomes das Cruz, de 14 anos, também gosta de futebol.”Quero ser a Marta e me 
formar em biologia. Gosto muito de estudar”, disse. Já Leonardo Bispo, que também 
gosta de futebol, tem um ídolo internacional. “Quero ser o Leonel Messi, declarou. 
O projeto social é organizado em parceria entre Infraero – que disponibiliza as áreas e 
equipamentos, bem como parte da alimentação, vestuário e material didático; Governo 
do Sergipe – que contribui com o transporte e os professores; Ministério Público 
do Estado e Prefeitura de Aracaju – que participa com dois monitores e parte da 
alimentação. A comunidade também participa com um grupo de voluntários que 
apoiam as aulas. 
 

Orquestra do projeto social Canaã faz apresentação 
25/02/2011 
A orquestra de cordas do Projeto Social Canaã, do Aeroporto Orlando Bezerra de 
Menezes, em Juazeiro do Norte (CE), apresentou-se no dia 23 no encerramento da 
feira de Marketing realizada pelos universitários do quinto semestre de Administração 
de Empresas, da Universidade Vale do Acaraú (UVA).  O convite para 
a exibição musical partiu dos alunos da disciplina de Marketing II, do Instituto Dom 
José de Educação e Cultura (IDJ), localizado na cidade vizinha de Crato (CE), que 
organizaram um trabalho acadêmico com o tema Marketing Cultural. 
 

Projeto Social de Navegantes orienta pais e responsáveis 
30/03/2011 
A Coordenação do Projeto Social do Aeroporto Internacional de Navegantes (SC) 
realizou na última sexta-feira, 25, reunião para pais e responsáveis dos alunos 
inscritos nas novas turmas dos cursos de Inglês e Informática de 2011. Durante o 
encontro, a coordenação esclareceu sobre o funcionamento das aulas e forneceu 
demais orientações pertinentes. Questões referentes à como as famílias dos alunos 
podem incentivá-los nos estudos e conscientizá-los sobre a oportunidade que lhes é 
oferecida foi tema de destaque na reunião. 
 As aulas de Inglês e de Informática oferecidas em parceria com a Prefeitura Municipal 
de Navegantes iniciam na próxima semana juntamente com a divulgação de novas 
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atividades propostas ainda para este ano, como palestras mensais sobre temas 
diversos e encontros de orientação vocacional e profissional. 
 

Marabá apresenta novas instalações para o projeto social 
26/04/2011 
Com a missão de contribuir para o desenvolvimento social sustentável das 
comunidades carentes do entorno de seus aeroportos, a Infraero inaugurou na 
segunda-feira, 25, o novo local do projeto social da Infraero Decolando para o Futuro, 
no Aeroporto de Marabá/João Corrêa da Rocha (PA), o qual conta com a parceria da 
Prefeitura Municipal de Marabá. Participaram do evento cerca de 150 pessoas, entre 
alunos e seus familiares, além de várias autoridades, como o prefeito municipal, 
Maurino Magalhães; o superintendente do aeroporto de Marabá, Enos Domingues; o 
secretário de Educação, Ney Calandrini; o coordenador da Secretaria de Educação, 
Antônio Disney; a diretora da Escola Municipal Irmã Teodora, Solange Maria; e o 
representante dos pais dos alunos, José Nascimento Santos. 
O superintendente Enos Domingues destacou a importância da parceria entre a 
Infraero e a prefeitura de Marabá no que diz respeito ao favorecimento do crescimento 
e bem-estar social das crianças e adolescentes que integram o projeto e vivem no 
entorno do aeroporto. “A Política Social da Infraero é justamente contribuir com 
instituições que têm como missão a promoção do desenvolvimento social sustentável 
de áreas carentes”, destacou Enos. 
Encerrando o evento, o prefeito municipal elogiou e parabenizou a administração 
aeroportuária da Infraero pelas novas instalações e computadores, ratificando a forte 
parceria entre a prefeitura e a estatal, no objetivo de proporcionar a inclusão social e 
digital no exercício da cidadania das crianças e adolescentes carentes do município de 
Marabá. 
Estão programadas para o projeto duas turmas diárias no período da manhã e tarde, 
totalizando 160 alunos. A professora e coordenadora do Departamento de Tecnologia 
Educacional do município, Hila Coé, conduziu todo o evento. 
 

Projeto completa sete anos em Fortaleza 
29/04/2011 
O Projeto Social da Infraero e Bombeiros que atende pessoas da melhor idade no 
Aeroporto Internacional Pinto Martins/Fortaleza (CE), completou sete anos nesta 
sexta-feira, 29. A data foi lembrada com um aulão especial, que reuniu mais de 50 
pessoas. 
Logo após, houve uma benção religiosa dada pelo capelão da Base Aérea, padre 
Paulo. O aeroporto aproveitou a ocasião para distribuir o fardamento do projeto, já 
com a nova logomarca da empresa. 
Em suas palavras, o gerente de Segurança, Francisco Braga, que representou a 
superintendência do aeroporto, lembrou que “se conhece uma árvore pelos seus 
frutos. Portanto, podemos estar seguros do sucesso deste projeto, pois ele é visto aqui 
e agora na vida de cada um de vocês”. 
E ele não estava errado. José Alves, de 67 anos, e há quatro no projeto, agradeceu o 
apoio da Infraero e disse ser um privilegiado pela estrutura disponibilizada para as 
aulas. Ele falou da mudança observada em sua vida, na sua saúde e nas suas 
relações sociais e familiares. Opinião compartilhada por Laíde, há sete no projeto. Ela 
conta que aos 84 anos tem mais disposição do que muitos dos seus filhos. 
O Projeto Saúde e Sociedade apoiado pela Infarero no aeroporto de Fortaleza atende 
mais de 100 pessoas, proporcionando a prática de exercícios aeróbicos para pessoas 
da melhor idade dos bairros vizinhos ao sítio aeroportuário. As aulas acontecem no 
saguão do Terminal de Aviação Geral (TAG) três vezes na semana. 
 

Primeiros formandos de 2011 do Hangar do Aprendiz 
02/05/2011 
Na última sexta-feira, 29, foi realizada no Centro de Treinamento de Congonhas (CTC) 
a cerimônia de formatura da primeira turma do Projeto Hangar do Aprendiz do ano de 
2011, no Aeroporto de São Paulo/Congonhas (SP). Ao todo, 58 jovens receberam os 
diplomas. Desses, 38 se formaram no curso preparatório de capacitação profissional, 
dez se formaram em informática básica e dez em informática avançada. 
Na cerimônia, o gerente de Administração e Finanças, Wagner Machado, 
representando a superintendente Eliana Akemi, parabenizou os formandos, 
professores e parceiros do projeto, e afirmou que a Infraero valoriza o trabalho 
realizado e que dá todo o suporte necessário para melhor atender aos alunos. 
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Cabe ressaltar que 90% dos jovens que são formados no projeto são colocados no 
mercado de trabalho como aprendizes, o que tem repercutido de forma muito positiva, 
pois melhora a qualidade de vida dos moradores carentes do entorno do aeroporto. 
Hoje existe fila de espera por uma vaga nos cursos, pois conquistar o primeiro 
emprego por meio do projeto tem sido o desejo de muitos jovens. 
O projeto foi instituído pela Infraero em 2002 e auxilia no desenvolvimento sustentável 
das comunidades do entorno do aeroporto, por meio de formação e instrução de 
jovens de comunidades carentes próximas ao aeroporto, proporcionando além de 
aulas de informática, curso preparatório de formação profissional – com a abordagem 
de diversos temas, como Higiene e Saúde, Relações Humanas, Comportamento 
Social e Atendimento ao Cliente. 
A nova turma teve início nesta segunda-feira, 2, com 40 novos alunos para o curso de 
capacitação profissional e 20 para os cursos de informática. 
 

Alunos do Projeto Social da Pampulha visitam aeroporto 
15/06/2011 
Um grupo de 52 adolescentes atendidos pelo Projeto Social Voo para a Cidadania 
esteve nesta terça-feira, 14, nas instalações do Aeroporto de Belo 
Horizonte/Pampulha (MG). As atividades se diversificaram em visitas ao Terminal de 
Passageiros, ao Centro de Operações Aeroportuárias, ao Centro de Monitoramento de 
Segurança e à Seção Contra Incêndio, e uma palestra no hangar da Trip Linhas 
Aéreas. Na ocasião, os jovens entraram em uma aeronave da companhia e 
conheceram algumas ações de operação. 
“Foi uma ação planejada e aguardada com ansiedade pelos adolescentes e de muita 
motivação e participação no dia a dia do aeroporto”, destacou o superintendente 
Silvério Gonçalves. Para o gerente do projeto Voo para a Cidadania, Anderson 
Carvalho, a oportunidade de estar e conhecer os detalhes do aeroporto representa a 
realização do sonho desses jovens, inclusive para dar ainda maior motivação ao início 
de uma carreira profissional. 
Com nove anos de existência, o Voo para a Cidadania é o projeto social da Infraero no 
Aeroporto da Pampulha, em parceria da Empresa com a Prefeitura de Belo Horizonte, 
e que atende a moradores das comunidades carentes do entorno. A formatura da 
atual turma está marcada para o próximo dia 21, quando o projeto atingirá a marca de 
800 adolescentes encaminhados à inclusão social. 
 

Voo para a Cidadania: rumo a um futuro promissor 
22/06/2011 
O projeto social Voo para a Cidadania formou nesta terça-feira, 21 de junho, um grupo 
de 60 jovens entre 15 e 18 anos no aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha (MG). A 
iniciativa oferece atividades ligadas à promoção psicossocial, educação ambiental, 
acesso ao mundo digital, educação para a cidadania, além de visitas socioculturais. 
Para o superintendente do aeroporto da Pampulha, Silvério Gonçalves, a formatura de 
mais uma turma representa importante conquista para a Infraero e para a comunidade. 
“Este projeto é um espaço de oportunidades de inclusão para jovens que vivem em 
condições desfavoráveis serem inseridos no mercado e conquistarem o primeiro 
emprego”, disse ele. 
O Voo para a Cidadania é uma parceria entre a Infraero, a Associação Municipal de 
Assistência Social (AMAS) e a Prefeitura de Belo Horizonte, e se faz presente nas 
comunidades vizinhas ao aeroporto. Ao longo de seus nove anos de existência, 800 
adolescentes já foram capacitados. 
 

Ponta Porã prepara jovens de projeto social 
24/06/2011 
No último dia 22 de junho, a Superintendência do Aeroporto Internacional de Ponta 
Porã certificou a XV Turma do Projeto Social Fortalecendo o Futuro, mantido pela 
unidade aeroportuária fronteiriça em parceria com a prefeitura, Rotary Club e 
Faculdades Anhanguera. 
Os 35 jovens receberam aulas de informática como reforço à preparação para 
ingressarem no mercado de trabalho. “Nossa meta é auxiliar na capacitação desses 
jovens para que conquistem seu primeiro emprego”, afirmou o superintendente do 
aeroporto, Almir Aurélio Fernandes. Os representantes das entidades parceiras do 
projeto firmaram seu compromisso na manutenção do projeto. 
Além dos formandos e seus familiares, participaram do evento os representantes das 
secretarias de educação e de Assistência Social do município, Rotary Club, Rosália 
Claas e Edilson Camargo, coordenadores do projeto na dependência aeroportuária. 
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Projeto Social do Galeão forma nova turma 
07/07/2011 
O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim realizou 
nesta quarta-feira, 6 de julho, a formatura da 10ª turma do Projeto Trabalho, 
Comunicação & Arte, no Museu da Maré. Na solenidade, 45 jovens receberam seus 
diplomas de conclusão dos cursos de vídeo, fotografia, criação gráfica e serigrafia e 
de informática. 
Participaram da cerimônia o superintendente do Galeão, Abibe Ferreira Júnior, o 
gerente da Air BP Brasil, Marcos Silva, e o diretor-presidente do Centro de Estudos e 
Ações Solidárias da Maré (Ceasm), Antônio Carlos Vieira. 
O superintendente do Galeão parabenizou os alunos e afirmou estar emocionado ao 
ver os jovens dando o primeiro passo para um futuro profissional de sucesso. “Essa 
formatura traz satisfação, pois mostra que vocês escolheram o caminho certo na vida. 
Por isso, ratifico o compromisso da Infraero com esse Projeto”, destacou Abibe. 
Em 2011, o Projeto Trabalho, Comunicação & Arte completou 10 anos de existência. 
Criado em 2001 pelo Ceasm com apoio da Infraero, foi o primeiro projeto social a ser 
patrocinado pela Empresa. Em 2008 o projeto ganhou uma nova parceira, a BP Brasil, 
quando passaram a ser oferecidas ainda aulas de línguas estrangeiras (inglês, francês 
e espanhol). 
 

Construindo o Amanhã no Salgado Filho 
09/08/2011 
Na última segunda-feira, 8 de agosto, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em 
Porto Alegre (RS), renovou a parceria com o Projeto Construindo o Amanhã/Projeto 
Pescar. A reunião, realizada na sede da fundação, teve como objetivo ampliar a 
parceria entre o projeto e os mantenedores. Na ocasião, o superintendente do 
Aeroporto da capital gaúcha, Jorge Herdina, anunciou a renovação por mais cinco 
anos do Termo de Cooperação. 
O Projeto Pescar é um sistema pioneiro de Franquia Social, onde as organizações que 
compõem a Rede Pescar abrem espaço em suas dependências para a formação 
pessoal e profissional de adolescentes em vulnerabilidade social. 
  

Nova turma do Projeto Social em Goiânia 
15/08/2011 
Iniciou-se nesta segunda-feira, 15 de agosto, no Aeroporto Santa Genoveva/Goiânia, 
a 29ª turma do Projeto Social Primeiros Passos, que tem como objetivo preparar os 
jovens para o mercado de trabalho. Participam da turma 25 alunos, com idade entre 
14 e 18 anos, que receberão todo o apoio para participar do curso, como material 
didático, uniforme e auxílio transporte. 
A aula de abertura contou com a participação do superintendente do aeroporto, 
Ricardo Signorini, e do coordenador de Administração e Finanças, Ilmar Martins. “É 
importante que vocês aproveitem esta oportunidade, bem como as outras que 
surgirem na vida de vocês. Dediquem-se sempre aos novos aprendizados e vocês 
terão sucesso e um ótimo futuro”, falou Ricardo aos alunos. 
Os adolescentes, oriundos de escolas públicas, terão aulas de informática, noções de 
administração, organização e controle, interação pessoal e social. Esta abordagem 
visa criar oportunidade de inserção no mercado de trabalho, além de melhoria na 
qualidade de vida e desenvolvido do senso crítico do público envolvido. 
Esta turma faz parte da 8ª etapa e, até a turma anterior, foram formados 725 alunos 
no Projeto Primeiros Passos. Muitos dos ex-alunos estão empregados. Hoje atuam no 
aeroporto três menores aprendizes, contratados por meio do Círculo de Apoio a 
Aprendizagem de Goiânia (CAMP), todos eles ex-alunos do projeto. São parceiros da 
Infraero nesta ação a Ong Moradia e Cidadania e Secretaria Municipal de Educação – 
Prefeitura de Goiânia. 
 

Formatura da primeira turma do Projeto Pescar 
15/08/2011 
Na última sexta-feira, 12 de agosto, foi realizada a formatura da primeira turma do 
Curso de Iniciação Profissional em Logística da Unidade Fundação Construindo o 
Amanhã/Projeto Pescar em parceria com a Infraero. A cerimônia foi realizada no 
auditório do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em 
Porto Alegre (RS), que contou com a presença de familiares dos 18 formandos e da 
assessora da Superintendência da Regional Sul, Sandra Aparecida de Oliveira. 
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O superintendente do aeroporto da capital gaúcha, Jorge Herdina, foi o paraninfo da 
turma e destacou no evento “a satisfação de contribuir para um trabalho que abrirá 
muitas portas na vida destes jovens”. Por fim, cada membro da mesa recebeu dos 
alunos uma lembrança para simbolizar a gratidão ao apoio recebido pela Infraero. 
 

Trabalhadores do amanhã em Joinville 
24/08/2011 
No dia 15 de agosto, teve início no Aeroporto de Joinville/Lauro Carneiro de Loyola o 
Projeto Social Trabalhadores do Amanhã. O curso é realizado para adolescentes da 
comunidade do entorno do aeroporto e tem no programa de aulas a Integração ao 
Trabalho (PIT) e curso de Informática básica/Tecnologia da Informação (TI). 
O Programa de Integração ao Trabalho envolve dinâmicas e ensinamentos de 
comportamentos no trabalho. Já o curso de informática ensina a trabalhar com 
programas do Word, Excel, Power Point e Internet Básica. 
“Acreditamos que o exercício de cidadania proporcionado pela Infraero será muito 
importante para o futuro destes adolescentes, que utilizarão estes conhecimentos 
quando buscarem o mercado de trabalho”, afirma o superintendente do aeroporto, 
Rones Rubens Heidemann. 
 

Projeto Social de Santarém capacita 15ª turma 
16/09/2011 
A superintendência do Aeroporto de Santaré/Maestro Fonseca realizou, na tarde de 
quinta-feira, 15 de setembro, a formatura da 15ª turma do projeto social Asas da 
Educação. Desenvolvido com a parceria da Prefeitura Municipal de Santarém, por 
meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), o projeto 
surgiu para atender crianças e adolescentes que trabalhavam no antigo lixão, na 
comunidade de Cucurunã, área circunvizinha ao aeroporto. O lixão foi desativado, mas 
o projeto continua atendendo jovens carentes do entorno do aeroporto. O objetivo do 
Asas da Educação é proporcionar aos participantes formação básica nos cursos de 
língua inglesa e informática básica. Com a formatura da 15ª turma, o projeto totaliza 
1.892 crianças e adolescentes atendidos, desde sua criação, em agosto de 2002. Na 
cerimônia, 14 alunos foram agraciados com medalhas de honra ao mérito, por terem 
concluído o curso com melhor desempenho. “Para mim, Infraero significa oportunidade 
de crescimento, pois meus pais não possuem condições de pagar um curso”, declarou 
o aluno Alan Ricardo, um dos homenageados. Participaram da solenidade de 
formatura, a superintendente do aeroporto, Socorro Souza, representantes da 
Prefeitura de Santarém e da Semtras, além de familiares dos formandos e demais 
convidados. 
 

Altamira forma alunos de projeto social 
19/09/2011 
No dia 17 de setembro foi realizada a formatura dos alunos do Projeto Social 
Formando Cidadãos do Aeroporto de Altamira (PA). A cerimônia aconteceu no saguão 
do aeroporto e contou com a presença de autoridades locais e familiares dos alunos.  
O projeto atende 60 alunos ao ano com curso de informática básica e atividades 
esportivas, e é voltado para adolescentes que residem nos bairros do entorno do 
aeroporto. Essa é a primeira turma formada em 2011, totalizando mais de 780 alunos 
atendidos desde a sua criação. O projeto é desenvolvido em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Altamira, através da Secretaria de Promoção Social. O evento foi 
elogiado por passageiros que ressaltaram a importância de projetos como esse para o 
desenvolvimento de nossos adolescentes. 
 

Aprender Faz Sentido capacita jovens em Natal 
14/10/2011 
O superintendente da Infraero no Aeroporto Internacional Augusto Severo em Natal, 
Usiel Paulo Vieira, participou da cerimônia de encerramento, na última terça-feira, 11 
de outubro, da primeira turma de 2011 e da aula inaugural da segunda turma do 
segundo semestre do Projeto Social Aprender Faz Sentido, no aeroporto potiguar. 
Voltado para o ensino de informática, com oficinas de cidadania, educação e 
preservação ambiental, saúde e qualidade de vida, o projeto é destinado a jovens com 
deficiência auditiva com idades entre 12 e 28 anos residentes em áreas próximas ao 
aeroporto. O projeto teve início em 25 de janeiro de 2003 e utiliza equipamentos com 
softwares especiais e específicos que facilitam a aprendizagem. Capacitando em 
média 60 jovens por ano desde seu início, o projeto já formou 327 alunos. A segunda 
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turma de 2011  vai capacitar cerca de 40 alunos. “Estar com os formandos nesse dia 
de confraternização é testemunhar a conquista de mais uma ferramenta para melhorar 
as possibilidades de acesso desses jovens ao mercado de trabalho. Posso dizer, em 
nome de todos nossos colaboradores, que compartilhar desse momento é motivo de 
orgulho para todos nós que, de alguma forma, contribuímos para que esse projeto 
continue”, declarou Usiel. 
 

Projeto Social forma mais uma turma em Goiânia 
14/11/2011 
Na última sexta-feira, 11 de novembro, aconteceu a formatura da 30ª turma dos 
Primeiros Passos, projeto social do Aeroporto Santa Genoveva/Goiânia. Iniciada no 
dia 26 de setembro, a turma composta por 25 alunos aprendeu conteúdos voltados à 
preparação dos jovens para o mercado de trabalho, como cidadania, administração 
pessoal e informática, entre outros. Após 29 dias de aulas, os alunos encerraram suas 
atividades em uma cerimônia de formatura, com a presença de representantes da 
Secretaria Municipal de Educação, do gerente de Operações e superintendente em 
exercício, Juliano de Castro, do coordenador de Administração e Finanças, Ilmar 
Martins, e da professora do projeto. Os alunos receberam os certificados de conclusão 
do curso e logo após realizaram uma confraternização. 
 

Campo Grande forma mais uma turma do projeto social 
14/11/2011 
No dia 11 de novembro, no Aeroporto Internacional de Campo Grande, aconteceu a 
formatura de mais uma turma do Projeto Social Araraúnas na Pista da Informática. O 
projeto, que iniciou em 2002, oferece cursos básicos de informática e oficinas de 
cidadania, envolvendo temas sobre educação ambiental, saúde, qualidade de vida, 
cultura, turismo, esporte e lazer, assim como atividades voltadas para o aeroporto. 
Cerca de 60 alunos do projeto receberam os certificados de conclusão de curso e 
comemoraram a conquista como mais uma etapa finalizada. O superintendente do 
aeroporto, Evandro Castilho Leite, participou do encerramento com os adolescentes e 
falou sobre a importância do projeto. “Vocês adolescentes têm uma oportunidade 
incrível ao poder se preparar para o mercado de trabalho. Depois do pai e da mãe, eu 
acredito que o professor é a pessoa mais importante na formação de alguém. 
Valorizem todos os conhecimentos repassados por eles”, enfatizou. 
Os pais também compareceram ao encerramento e ficaram orgulhosos por mais essa 
vitória dos filhos. O projeto social é desenvolvido pela Infraero em parceria com 
a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.  
O Araraúnas na Pista da Informática é voltado para adolescentes de 13 a 18 anos que 
moram nos bairros vizinhos ao aeroporto, e forma duas turmas por ano. 
As aulas acontecem dentro do próprio aeroporto, em Campo Grande. O local 
reservado para o projeto social possui sala de aula, refeitório e área verde.  No total 
são 100 horas/aulas. 
 

Alunos de projeto social têm aula de cidadania 
29/11/2011 
Os alunos do Projeto Social Fortalecendo o Futuro, do Aeroporto Internacional de 
Ponta Porã, participaram de aula sobre cidadania na sexta-feira, 25 de novembro, no 
auditório do aeroporto. A palestra foi ministrada pela voluntária e gerente de 
Operações, Segurança e Manutenção, Margarethe Galeano, que 
repassou orientações sobre os direitos e deveres essenciais para o exercício da 
cidadania, bem como informações sobre o mercado de trabalho, formação profissional 
e primeiro emprego.  
O projeto, iniciado em 2003, atende os jovens que residem nos bairros próximos ao 
aeroporto, e conta com a parceria da Prefeitura de Ponta Porã, Rotary Club Fronteira 
e Faculdades Integradas de Ponta Porã (FIP/MAGSUL). Os instrutores de informática 
são disponibilizados pela FIP.  
 

Projeto social forma 184 alunos de informática 
02/12/2011 
O projeto social Oficina de Sonhos, do Aeroporto de São José dos Campos, encerra o 
ano registrando a expressiva e bem-sucedida participação de crianças e pais, 
moradores das comunidades do entorno do terminal, em seu curso de informática. A 
solenidade de formatura foi realizada no dia 26 de novembro. Ao todo, 184 
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participantes, dos quais 150 crianças, concluíram o curso. Logo após a formatura, 
houve uma apresentação do Coral do Instituto Recriar, integrado pelas próprias 
crianças alunas do projeto. 
Durante o curso, os alunos fizeram também um passeio cultural ao Espaço Catavento, 
em São Paulo, dedicado às ciências, que reúne cerca de 250 atrações – incluindo 
instalações interativas, vídeos, painéis e maquetes com suporte didático –, divididas 
nas seções Universo, Vida, Engenho e Sociedade. 
No projeto Oficina de Sonhos, o Instituto Recriar cede a sala para as aulas, a Infraero 
contribui com os equipamentos e manutenção, e a ONG Comitê para Democratização 
da Informática (CDI), do Vale do Paraíba, faz a capacitação dos monitores. 
“Este foi um ano excepcional para o Oficina de Sonhos, tanto em termos de 
quantidade quanto da qualidade da formação oferecida”, avaliou a técnica de 
contabilidade Ana Lúcia Nascimento dos Reis, responsável pela organização, 
fiscalização e acompanhamento do projeto. 
 

Imperatriz encerra atividades do projeto social 
06/12/2011 
O Aeroporto de Imperatriz/Prefeito Renato Moreira (MA) encerrou no dia 2 de 
dezembro o evento para a entrega de certificados aos alunos do curso de Informática 
Básica, através do Projeto Social Cinturão Verde da Infraero, onde foram treinados e 
capacitados 115 alunos, entre jovens e adolescentes. 
A solenidade de encerramento contou com o apoio e a participação do gerente do 
projeto, Antônio Regivan, da superintendente do aeroporto, Rozineide Munis 
Pinheiro, da Prefeitura Municipal de Imperatriz - através da Secretária de Agricultura e 
Abastecimento, por meio de José Fernandes Dantas - da Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA), com o professor Wilson Araújo - coordenador do curso de 
Agronomia, da Faculdade de Imperatriz (FACIMP), através da professora Maria Eline 
Barbosa Oliveira, coordenadora acadêmica da Instituição de Ensino, da coordenadora 
municipal da Saúde da Mulher, Graça Dantas, e autoridades ligadas a outras 
instituições parceiras. 
Dentre os assuntos deliberados, destacou-se o encerramento das atividades inerentes 
aos cursos de Informática Básica, que proporcionam aos participantes a chance de 
uma formação diferenciada, com a inclusão digital, capaz de gerar oportunidades de 
desenvolvimento profissional, preparando-os para o mercado de trabalho. 
A superintendente do aeroporto, Rozineide Muniz, destacou ainda a importância das 
parcerias firmadas, uma vez que são elos da base de sustentação desse destacado 
projeto que realiza sonhos de muitos jovens e adolescentes, que usam como 
ferramenta o treinamento, o conhecimento e o desenvolvimento pessoal e profissional. 
 

Jovens do projeto Minas de Sonhos são certificados 
13/12/2011 
Foi numa solenidade marcada por muita emoção e sentimento de missão 
cumprida que 120 alunos do Projeto Social Minas de Sonhos foram certificados pela 
Infraero, na última semana, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves (MG). 
O evento contou com a presença de diversas autoridades locais e com apresentações 
de teatro, coral, dança e muay thai feitas pelos jovens, que também prestaram 
homenagens aos professores e coordenadores do projeto. 
Administrado pela Infraero, em parceria com as prefeituras e secretarias municipais 
das cidades de Confins, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa e Vespasiano, e com o Serviço 
Social da Indústria (SESI/MG), Minas de Sonhos tem trabalhado com jovens na faixa 
etária de 14 a 16 anos, moradores do entorno do AITN, que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social e carentes de oportunidades de acesso a ações voltadas 
para o lazer, esportes, arte, cultura, desenvolvimento pessoal e social. 
No ano de 2011, o projeto desenvolveu atividades ligadas à preservação do meio 
ambiente, à qualidade de vida, alimentação, saúde e cidadania através de oficinas de 
promoção pessoal oferecidas pelo SESI, na cidade de Vespasiano. 
 

Jovens catarinenses decolam para o futuro 
14/12/2011 
Adolescentes que participam do Programa Infraero Social no projeto Navegando para 
o Futuro se formaram no dia 9 de dezembro no Aeroporto Internacional de 
Navegantes-Ministro Victor Konder. Foram 37  formandos nesta 14ª turma, na faixa 
etária de 12 a 17 anos. Os jovens faziam parte dos cursos de inglês e informática, 
cujas turmas tiveram início em abril de 2011. 
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A cerimônia contou com a presença de pais, familiares, amigos, professores e 
autoridades locais, que prestigiaram o evento com muita emoção e alegria. Neste ano 
o evento teve a participação de vários empregados e comerciantes da região. 
O tema escolhido pela coordenadora do Projeto Social, Fabiana Witthoeft Santos, foi o 
 catavento, sendo que vários deles decoraram o auditório da Infraero e o restaurante 
do aeroporto, no qual aconteceu a confraternização de encerramento. “Escolhi o 
catavento porque a figura significa movimento, sinergia, atitude positiva de ação, que é 
o que desejamos aos nossos formandos”, explica a coordenadora. 
Fabiana, ao longo do ano, fez um trabalho de acompanhamento importante para 
esclarecer o funcionamento das aulas, a participação dos pais nos estudos e a 
conscientização sobre a oportunidade de crescimento profissional, além de promover 
diversas atividades com os adolescentes, como visitas para conhecer todas as áreas 
do sítio aeroportuário e sessões de cinema. 
O projeto, que é uma parceria da Infraero com a Prefeitura de Navegantes, pode 
atender anualmente 40 adolescentes, que são alunos de escolas públicas e residentes 
da comunidade do entorno do aeroporto. Nos sete anos do projeto, mais de 600 
pessoas participaram dos cursos. 
 

Projeto social comemora fim de ano 
16/12/2011 
O projeto social da Infraero Abrindo Caminhos, do Aeroporto de Uberaba (MG), 
comemorou o encerramento das atividades deste ano nessa terça-feira, 13 de 
dezembro, com muita festa e sorteio de brindes. Estiveram presentes o 
superintendente João Itacir, as coordenadoras do projeto, os alunos participantes e 
integrantes da comunidade escolar. “É com muita satisfação que oferecemos a estes 
jovens uma melhoria na qualidade de vida e capacitação visando à inserção no 
mercado de trabalho”, disse Itacir. 
O projeto conta com cerca de 120 alunos moradores de comunidades do entorno do 
aeroporto e desenvolve atividades extracurriculares, tais como aulas de informática, 
artes, teatro, treinamento esportivo, inclusive com equipes de futsal masculino e 
feminino, que vêm conquistando títulos nas competições escolares locais. Na ocasião, 
o time das meninas foi homenageado com um a produção de um calendário com a 
foto das jogadoras. O projeto retoma as atividades em fevereiro. 
 

Um reforço de peso no projeto social 
22/12/2011 
Uma bela ação de solidariedade marcou nesta quinta-feira, 22 de dezembro, o 
encerramento das atividades de 2011 do Projeto Social da Infraero Voo Para a 
Cidadania, do Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha (MG). A empresa Líder Aviação 
doou 20 computadores novos com monitores LCD e uma impressora multifuncional 
para utilização nas aulas de informática. A entrega foi feita pela diretora-
superintendente da Líder, Junia Hermont, que falou aos alunos do projeto sobre a 
iniciativa da doação. “É muito importante para nós fomentar a formação profissional de 
jovens, visando à sua absorção pelo mercado de trabalho”, disse Junia, que recebeu 
das mãos dos alunos, como forma de agradecimento, um helicóptero feito com 
material reciclável. 
Na ocasião, o superintendente da Regional do Sudeste, Mario Jorge Fernandes de 
Oliveira, e do Aeroporto da Pampulha, Silvério Gonçalves, agradeceram pela iniciativa 
da empresa de aviação. “É com muita satisfação que recebemos esses novos 
equipamentos, que serão de grande valia para o desenvolvimento e instrução em 
informática dos alunos do projeto”, destacou Mario Jorge. Por fim, a aluna Keinier 
Machado fez um agradecimento emocionado em nome de todos os jovens aos 
representantes da Infraero e da Líder. “Obrigado a todos vocês pela oportunidade 
desse precioso aprendizado que nós temos aqui no projeto”, disse. 
O Voo Para a Cidadania é uma parceria entre a Infraero, a Associação Municipal de 
Assistência Social (AMAS), a Prefeitura de Belo Horizonte e a empresa Air BP, e se 
faz presente nas comunidades vizinhas ao aeroporto. Os participantes têm acesso a 
oficinas de arte e recreação, aulas de cidadania e direito, educação ambiental e de 
informática. Ao longo de seus nove anos de existência, 800 adolescentes já foram 
capacitados. 
 

Projeto social em Corumbá encerra atividades de 2011 
22/12/2011 
O projeto social da Infraero no Aeroporto Internacional de Corumbá, O Amanhã em 
Nossas Mãos, em parceria com a Pastoral da Criança, encerrou nesta semana as 
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atividades dos cursos de Chinelos Decorados, Vagonite em Fita e em Oitinho, durante 
os quais foram realizados vários trabalhos manuais pelas 25 mulheres residentes no 
entorno do aeroporto, interessadas em aprender as atividades a fim de melhorar a 
renda familiar. 
 

Projeto Social em Macaé 
23/12/2011 
O Aeroporto de Macaé encerrou no dia 22/12/2011, o ano letivo da turma de 
Informática do Projeto Social “Casa de Ofícios”. Na oportunidade, foi realizada a 
Formatura e entregues os certificados aos 49 alunos formados do segundo semestre 
2011. Foram quatro meses de aulas de informática, criando também oportunidade 
para que os estudantes participassem das palestras educativas, interação com o meio 
ambiente, apoio escolar, curso de inglês para iniciantes, dentre outras atividades da 
Instituição. O evento de encerramento contou com a presença do Superintendente do 
Aeroporto de Macaé, Hélio Batista dos Santos Filho, que falou da importância do 
esforço para se conquistar nossos sonhos. 
O Projeto é uma parceria entre a Instituição Filantrópica “Casa do Caminho” e a 
Empresa Brasileira de infraestrutra Aeroportuária – Infraero, desde 2004. Durante o 
ano de 2011 o Projeto formou 93 alunos no Curso de Informática, preparando-os para 
inserção no mercado de trabalho. 
 

Projeto Social forma mais 26 adolescentes em Brasília 
23/12/2011 
No dia 22 de dezembro, quinta-feira, aconteceu a formatura do projeto social Asas da 
Esperança, do Aeroporto Internacional de Brasília/Juscelino Kubitschek, que formou 
26 adolescentes das 35ª e a 36ª turma, com a entrega de certificados. O evento, que 
aconteceu no auditório da Regional do Centro-Oeste, contou com a presença das 
instituições parceiras, familiares dos alunos e autoridades, entre eles o 
superintendente do aeroporto, Antonio Erivaldo Sales, e o diretor de Administração da 
Infraero, José Antonio Eirado Neto. 
O projeto social atende adolescentes de escolas públicas do entorno do aeroporto, 
oferecendo aulas de capacitação em informática, técnicas de recepção com foco na 
qualidade no atendimento, relações interpessoais no ambiente corporativo e cuidados 
com a saúde. Após o treinamento, os alunos participam de atividades práticas, 
supervisionadas, nas diversas áreas da Infraero. Ao todo, 564 jovens já foram 
formados pelo projeto. 

 

Patrocínio ao Judô 

Como patrocinadora oficial do judô brasileiro, a Infraero investiu, em 2011, R$ 
2,25 milhões nos projetos  relacionados ao esporte. Também apoiou, como 
forma de patrocínio, eventos que agregam valor à marca da Empresa e 
incentivam o turismo e o desenvolvimento de regiões brasileiras, como a Expo 
Aero Brasil, em São José dos Campos (SP), o Círio de Nazaré, em Belém (PA) e 
o Festival de Turismo de Gramado (RS). 

A Infraero foi a primeira empresa a patrocinar a Confederação Brasileira de 
Judô, o que faz desde 2005. Para ativar o patrocínio, a Empresa realizou um 
flashmob no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador 
André Franco Montoro (SP). Um tatame foi montado no saguão do aeroporto, 
onde judocas de alto nível lutaram, para surpresa do público. Os atletas Tiago 
Camilo e Sarah Menezes participaram e interagiram com usuários e 
passageiros. Toda a ação foi registrada, e o filme foi parte de uma ação viral na 
internet. A ação gerou repercussão positiva na imprensa esportiva nacional.  

Sem Escalas 
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Judô conquista primeiro ouro de 2011 
14/02/2011 
Os atletas brasileiros fecharam as duas etapas do Circuito Mundial disputadas no 
último fim de semana com um saldo de cinco medalhas . Na Copa do Mundo de 
Budapeste (Hungria), o destaque foi o peso pesado Rafael Silva que subiu ao pódio 
com o primeiro ouro para o Brasil neste começo da temporada de 2011. O judoca 
Felipe Kitadai (60kg) ficou com o bronze e, entre as mulheres, Erika Miranda (52kg), 
Ketleyn Quadros (57kg) e Maria Portela (70kg - à esquerda na foto) conquistaram três 
medalhas de prata na Copa do Mundo de Oberwart (Aústria). Taciana Lima (48kg), 
Breno Alves (60kg), Marcelo Contini (73k g) e Luciano Correa (100kg) terminaram em 
quinto lugar. 
A equipe segue em treinamento na Hungria e na Áustria até o fim desta semana e, 
nos dias 19 e 20, o Brasil disputa o Grand Prix de Dusseldorf, a próxima etapa do 
ranking mundial. 
A Infraero é patrocinadora oficial da Confederação Brasileira de Judô desde 2005. No 
ano passado o investimento foi de R$ 1,75 milhão no esporte e, para 2011, está 
previsto mais de R$ 1,75 milhão. A Empresa também patrocina oficialmente a Seleção 
Paraolímpica Brasileira de Judô, por intermédio do Comitê Paraolímpico Brasileiro 
(CPB), e o Avança Judô, projeto social que oferece aos jovens a oportunidade de 
desenvolver o seu potencial por meio do esporte. 
 

Brasil fatura ouro e bronze no Grand Prix da Alemanha 
21/02/2011 
Rafaela Silva (57kg) venceu as atuais campeãs olímpica e mundial, e levou o Brasil ao 
lugar mais alto do pódio no dia 19 de fevereiro, no Grand Prix de Dusseldorf 
(Alemanha). Ocupando a 26ª colocação no ranking mundial – sem ainda contar os 
pontos desta última competição, a judoca de apenas 18 anos venceu nas oitavas-de-
final a húngara Hedvig Karakas, atual quarta colocada no ranking olímpico; bateu na 
semifinal a campeã olímpica de Pequim 2008, Giulia Quintavalle (ITA); e ganhou o 
ouro com vitória por wazari sobre a campeã mundial de 2010 e líder do ranking Kaori 
Matsumoto (JPN). “Sem dúvida, a luta com Matsumoto foi a que me exigiu mais”, 
disse Rafaela que revelou ter treinado táticas especiais para derrotar a judoca 
japonesa e, pelo resultado, a dedicação deu certo. 
Outro destaque foi Rafael Silva (+100kg), que ganhou sua segunda medalha 
consecutiva no Circuito Mundial. Depois do ouro na Copa do Mundo de Budapeste 
(Hungria), na semana passada, Rafael foi bronze na Alemanha. 
O Grand Prix de Dusseldorf é uma das mais importantes competições do Circuito 
Mundial, válida pelo ranking olímpico. O Brasil conquistou 12 medalhas nesta 
temporada (2 ouros, 5 pratas, 5 bronzes) em eventos da Federação Internacional de 
Judô, todos qualificatórios para Londres 2012. O próximo compromisso da Seleção 
Brasileira Sênior de Judô é o Campeonato Pan-Americano, no primeiro fim de semana 
de abril, em Guadalajara, também valendo pontos para o ranking mundial. 
A Infraero é patrocinadora oficial da Confederação Brasileira de Judô desde 2005. A 
Empresa também patrocina a Seleção Paraolímpica Brasileira de Judô, por meio do 
Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), e investe no projeto social Avança Judô, que 
oferece aos jovens oportunidades para desenvolver habilidades para o esporte. 
 

Judô encerra Circuito Mundial com 15 medalhas 
28/02/2011 
Em seu último compromisso no Circuito Mundial antes de voltar para casa, a seleção 
brasileira de judô patrocinada pela Infraero conquistou mais medalhas nos dias 26 e 
27 de fevereiro. A equipe feminina participou da Copa do Mundo de Praga, na 
República Tcheca, enquanto os rapazes disputaram a Copa do Mundo de Varsóvia, na 
Polônia. Os peso pesados Rafael Silva e Maria Suellen Altheman faturaram o bronze 
no fim de semana e, com isso, ambos marcaram 40 pontos no ranking mundial e 
olímpico. Taciana Lima, na categoria ligeiro, também foi bronze. 
Na avaliação da equipe técnica, a campanha do Brasil neste começo de temporada – 
no Master de Baku, Grand Slam de Paris, Grand Prix de Düsseldorf, e nas Copas do 
Mundo de Budapeste e Varsóvia e Oberwart – não passou em branco. Ao todo, 12 
judocas diferentes conquistaram medalhas. “Essa diversidade de atletas no pódio 
mostra que amadurecemos bastante. Isso se deve aos treinamentos de campo 
nacional e internacional. As meninas também estão mais atentas durante as lutas”, 
avalia a técnica da equipe feminina, Rosicleia Campos. 
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O Brasil segue esta semana para a disputa do Campeonato Sul-Americano e Copa 
Pan-Americana, em Guayaquil, no Equador. Ambas competições valem pontos no 
ranking que classifica o país para os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011. 
 

Brasil traz 25 medalhas e vence campeonatos no Equador 
10/03/2011 
A seleção brasileira de judô, patrocinada pela Infraero, conquistou no último domingo, 
6, em Guayaquil no Equador, 13 medalhas no Campeonato Sul-Americano, sendo dez 
de ouro, duas de prata e uma de bronze. O país manteve a hegemonia continental e 
ficou na primeira colocação no quadro geral de medalhas da competição. Somando as 
medalhas da Copa Pan-Americana, o Brasil encerra a campanha no Equador com 17 
ouros, cinco pratas e três bronzes. 
O Brasil ganhou ouro com Taciana Lima, Andressa Fernandes, Ketleyn Quadros, 
Mariana Silva, Daniela Moraes, Marcelo Contini, Nacif Elias, Rodrigo Luna, Alex 
Aguiar e João Gabriel Schlittler. As duas pratas vieram com Maria Portela e Maria 
Altheman. Já o bronze foi conquistado por Luis Revite. A seleção brasileira já havia 
conquistado, no último sábado 5, a Copa Pan-Americana com cinco medalhas, sendo 
quatro de ouro e uma de prata. A competição contou pontos para a classificação aos 
Jogos Pan-Americanos de Guadalajara no México, em 2011. Andressa Fernandes, 
Ketleyn Quadros, Mariana Silva, Daniel Moraes, Marcelo Contini, Nacif Elias e João 
Gabriel Achlittler conqistaram os ouros  na Pan-Americana. Já Taciana lima, Maria 
Suellen e Alex Aguiar conquistaram as pratas. Maria Portela e Rodrigo Luna ficaram 
com os bronzes. 
 

Seleção de base ganha 17 medalhas em Portugal 
28/03/2011 
A seleção das categorias de base do Judô Brasileiro, patrocinado pela Infraero, foi 
mais uma vez ao pódio neste fim de semana, 26 e 27. Na European Cup de Portugal, 
disputada em Coimbra, o Brasil faturou 17 medalhas, sendo cinco de ouro, quatro de 
prata e oito de bronze. Os menino(a)s do Brasil seguem em Portugal, onde participam 
até o dia 1º de abril de um treinamento de campo internacional. 
As medalhas de ouro vieram com Mike Chibana, Ruan Silva, Águeda Silva, Fernado 
Peinado e Talita Morais. As pratas foram conquistadas por Henrique Miniskowisky, 
Bianac Gonçalves, Jéssica Pereira e Camila Nogueira. Já os bronzes foram 
conquistados por Gabriel Silva, Felipe Soares, Rapahel Warzee, Márcio Santos, 
Natália Mercadante. Alexia Castilhos, Adriana Souza e Istelina Silva. 
“É gratificante poder ver os atletas sem muita experiência se tornarem judocas 
focados e competitivos. este período na Europa é um divisor de águas que pode 
conduzir o Brasil á várias conquistas significativas” disse o coordenador das 
categorias de base da CBJ, Luiz Romariz. 
 
 

Brasil vence Pan e se classifica em todas as categorias 
04/04/2011 
A seleção brasileira de Judô, patrocinada pela Infraero, foi campeã no masculino e no 
feminino no Campeonato Pan-Americano neste fim de semana no México. Com a 
vitória, o Brasil que faturou 14 medalhas (quatro ouros, cinco pratas e cinco bronzes), 
terá representantes em todas as 14 categorias nos Jogos Pan-Americanos de 
Guadalajara 2011 a ser realizado em outubro também no México. O Brasil foi o único 
a ter subido ao pódio em todas as categorias e somou pontos no ranking continental 
que classifica os dez países mais bem classificados para os jogos. 
Os ouros foram de Felipe Kitadai, Leandro Cunha, Bruno Mendonça e Leandro 
Guilheiro. As pratas foram conquistadas por Leonardo Leite, Rafael Silva, Mariana 
Silva. Maria Portela e Mayara Aguiar. Rodrigo Luna, Taciana Lima, Erika Miranda, 
Rafaela Silva e Maria Suellen Altheman ficaram com o bronze. 
O presidente da Confederação Pan-Americana e Confederação Brasileira de Judô, 
Paulo Wanderley Teixeira avaliou as instalações que serão usadas nos Jogos em 
outubro. “De forma geral, a estrutura é muito boa. Já foi possível realizar uma 
competição de alto nível. Agora é acertar alguns detalhes e o Comitê Organizador tem 
tempo para isso”, afirmou o dirigente. 
 

Infraero patrocina judô no SBSV 
13/05/2011 
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Salvador é cenário de mais um novo núcleo de iniciação em judô para jovens. A 
Infraero, em parceria com a Confederação Brasileira de Judô (CBJ), irá implantar no 
Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães o projeto Avança Judô, que tem 
como objetivo proporcionar o desenvolvimento de crianças e jovens através do 
esporte. 
O projeto foi iniciado em 2005, através da idealização da coordenação da CBJ, 
responsável pela seleção de alunos, contratação de professores e fornecimento de 
material para as aulas; e com o patrocínio da Infraero, que disponibiliza espaços nos 
aeroportos de sua administração. A ação já é realizada em sete estados, nos 
aeroportos de: Confins (MG), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Campo Grande (MS), 
Macapá (AP), Recife (PE) e São Luís (MA), sendo Salvador (BA) o oitavo. 
O Avança Judô atende em todo o país 1,5 mil adolescentes. Esta ação permite uma 
inclusão social de crianças e jovens, e tem a intenção de promover uma geração de 
futuros esportistas e cidadãos. Em Salvador o projeto atenderá 400 jovens que vivem 
em comunidades próximas ao aeroporto, local em que lhes será cedido um espaço no 
terraço (mirante) para ministração das aulas. 
Para selar a parceria entre a Infraero e a CBJ, na última quarta-feira o superintendente 
do Aeroporto Internacional de Salvador, Afrânio Souza Mar, participou como 
convidado da abertura oficial do Campeonato Internacional de Judô, que acontece em 
Salvador entre os dias 11 e 14 de maio. 
 

Jovens do Avança Judô se destacam na capital mineira 
13/05/2011 
Aconteceu no último dia 30/4, em Belo Horizonte, o Campeonato Mineiro Sub 17 e 
Sub 20 na Arena VIVO – Minas Tênis Clube, com a participação de 124 atletas de 17 
agremiações de todo Estado, promovido pela Federal Mineira de Judô. O Projeto 
Social Avança Judô, do Núcleo Belo Horizonte, participou do evento com 42 atletas, 
moradores das cidades de Lagoa Santa e Vespasiano, que conquistaram uma 
medalha de ouro e nove de bronze. 
Nessa data, os jovens participaram também do Campeonato Mineiro Juvenil e 
ocuparam o quarto lugar no pódio. 
A superintendente do AITN, Maria Edwirges Madeira, esteve no espaço destinado aos 
treinos para parabenizar os jovens atletas e também o professor e treinador, Mário 
Lúcio, por mais esses prêmios e destacou que “a dedicação dos alunos é espetacular 
e enche de orgulho a Infraero”. 
Está prevista ainda para este ano a participação em vários eventos, como o 
Campeonato Brasileiro de Judô, em Recife, nos próximos dias 14 e 15 de maio, que 
contará com a participação de Marylane S. Narciso, atual campeã mineira, Juvenil Sub 
17, categoria Super Ligeiro, 40 kg. 
Atualmente o Projeto Avança Judô, núcleo Belo Horizonte, atende cerca de 200 
adolescentes e tem crescido a cada dia, cumpre com maestria o seu objetivo de criar 
oportunidades às crianças e jovens de comunidades carentes do entorno do Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves. 
 

Judoca brasileiro conquista o bronze na Estônia 
14/06/2011 
O judô brasileiro continua fazendo bonito nas competições internacionais: Walter 
Santos, judoca na categoria peso pesado, conquistou a medalha de bronze na Copa 
do Mundo de Judô da Estônia, na cidade de Tallinn, no domingo, 12 de junho. Esse 
campeonato faz parte do Circuito Mundial da Federação Internacional de Judô e conta 
pontos para o ranking que definirá os classificados para os Jogos Olímpicos de 
Londres, em 2012. Com esse resultado, o brasileiro soma 40 pontos no ranking 
olímpico e mundial. 
Até a conquista do bronze, Walter participou de quatro lutas. Na primeira, derrotou 
Deniss Smoldarev, da Estônia, por ippon. Na segunda luta, o holandês Luuk Verbij 
venceu por yuko. Pela repescagem, o judoca brasileiro conseguiu vencer o inglês 
Chris Sherrington por wazari e, finalmente, conquistou o bronze vencendo o russo 
Renat Saidov, por ippon. 
Já na Copa do Mundo de Lisboa, em Portugal, o destaque ficou com a judoca Maria 
Portela. A atleta ficou na quinta colocação na categoria até 70kg. 
A Infraero é a patrocinadora oficial da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) desde 
2005. Apoia, também, por intermédio do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a Seleção 
Paraolímpica Brasileira de Judô e o projeto social Avança Judô, que oferece a 
crianças e adolescentes oportunidades para o desenvolvimento esportivo e social 
através do judô. Em 2011, a Infraero investirá R$ 1,75 milhões nesse esporte.  
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Avança Judô inicia mais um semestre em Viracopos 
09/08/2011 
Promover a inclusão social através do esporte. Este é o principal objetivo do projeto 
Avança Judô. No Aeroporto Internacional de Viracopos / Campinas (SP), a atividade é 
oferecida a cerca de 120 alunos da Escola Estadual Francisco Brasileiro que iniciaram 
nessa segunda-feira, 8 de agosto, mais um período destinado ao aprendizado do 
esporte. 
As aulas são ministradas às segundas e sextas-feiras para crianças de nove e 
dez anos, divididas em quatro turmas. Segundo Patrícia Teodoro de Almeida Leite, 
judoca e uma das professoras, o ideal do judô pode ser resumido em duas palavras: 
respeito e disciplina. “O esporte é importante na medida em que gera 
desenvolvimento, coordenação e equilíbrio”, destaca.  
Durante a abertura das atividades deste segundo semestre, também foi realizada a 
entrega dos uniformes aos cerca de 200 alunos da escola que é beneficiada pelo 
projeto social “Infraero & Escola”. 
 Avança Judô 
Viracopos integra um dos núcleos do projeto social Avança Judô; uma contrapartida 
da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) pelo patrocínio da Infraero à seleção 
brasileira. O projeto pretende promover a educação, a socialização e a redução da 
evasão escolar através do incentivo à prática do esporte. 
Outra importante missão do projeto é ensinar, por meio do judô, valores éticos e 
morais de cidadania, além de difundir e democratizar, cada vez mais, esse esporte em 
todo o território nacional. 
 

Brasil conquista três medalhas na Ucrânia 
12/08/2011 
Todos os judocas brasileiros que entraram no tatame, nesta quinta-feira 11, subiram 
no pódio no primeiro dia de competição do Campeonato Mundial Sub 17, em Kiev, na 
Ucrânia. A seleção brasileira de judô, patrocinada pela Infraero, mostra o talento 
dessa nova geração de atletas até os 17 anos de idade. Tawany Silva foi ouro, 
enquanto Nathália Mercadante e Felipe Almeida foram bronze. Nossos atletas 
conquistaram as três medalhas de maneira arrebatadora. Em apenas 20 segundos 
Tawany Silva venceu por ippon a romena Rut Saron Barna. Antes, a brasileira passou 
pela italiana Marion Huber (vitória por yuko), pela ucraniana Ivanna Stytsun (vitória por 
ippon) e pela bielorussa Anastacia Hatoukina (vitória por yuko). 
“A emoção é muito grande. A conquista dessa medalha no primeiro dia tira o peso dos 
demais atletas e também mostra para todos eles que se acreditar é possível ser 
campeão mundial”, declarou Tawany. 
Nathália Mercadante superou quatro adversárias para ser medalhista de bronze em 
Kiev. “Uma medalha em mundial  não é para qualquer um. Treinei muito para chegar 
em Kiev e conseguir subir no pódio. Este era o meu maior objetivo nesta temporada e 
estou muito feliz”, afirma Nathália. 
Felipe Almeida vai dedicar sua medalha ao seu pai que faz aniversário quando ele 
retornar ao Brasil justo no dia dos pais. “Ele faz aniversário no dia seguinte da minha 
chegada no Brasil e não imagino o quanto ele ficará feliz. Sou de uma academia 
pequena, o Judô Clube do Rio de Janeiro, e acredito que esta medalha de bronze vai 
ser muito importante para todos nós. Vai mostrar que é possível conquistar um lugar 
de destaque num mundial mesmo contando com uma estrutura menor”, declarou 
Felipe. 
 

Brasil conquista prata e bronze no primeiro dia em Paris 
12/08/2011 
A seleção brasileira de judô, patrocinada pela Infraero, começou bem o Campeonato 
Mundial de Paris, na França. Logo no primeiro dia da competição a seleção 
conquistou 2 medalhas. Leandro Cunha recebeu a prata enquanto Sara Menezes 
levou o bronze.  O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, participou da 
cerimônia de premiação de Sarah Menezes e recebeu homenagem da Federação 
Internacional de Judô, pelo fato de o Rio de Janeiro ser a sede do próximo Mundial, 
em 2013. 
Com a medalha em Paris, Leandro Cunha é o segundo brasileiro a fazer duas finais 
seguidas de Campeonato Mundial (2010-2011), fato antes alcançado somente pelo 
bicampeão mundial João Derly (2005-2007), antecessor de Leandro no meio-leve. 
“Fico feliz em dar continuidade aos bons resultados do João Derly na categoria. Mais 
do que isso, estou escrevendo o meu nome na história. Duas finais seguidas é para 
poucos”, comemorou o sempre sorridente Leandro Cunha. 
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Já Sarah Menezes igualou o feito da paraibana Edinanci Silva que, assim como ela, foi 
bronze duas vezes e nos mesmos países: em Paris 1997 e Osaka 2003. 
“O objetivo era conquistar uma medalha e consegui. Claro que a gente sempre quer 
mais, mas se for para perder aqui e ganhar nas Olimpíadas, tudo bem”, disse a 
piauiense Sarah Menezes. 
Nesta quarta-feira lutam mais quatro brasileiros: Erika Miranda, Rafaela Silva, Ketleyn 
Quadros e Bruno Mendonça com transmissão ao vivo pelos canais Esporte Interativo, 
Sport TV e Bandsports. 
 

Judô tira criança da rua e leva à vitória em Paris 
30/08/2011 
“Não sei onde estaria hoje se não fosse o judô na minha vida. Eu ficava na rua 
brigando…mas minha briga agora vale medalha”, essas palavras resumem o bem que 
o esporte pode trazer ao ser humano. Foram ditas no pódio pela nossa medalhista  
Rafaela Silva ao receber sua medalha de prata na competição internacional disputada 
em Paris no último fim de semana de agosto. 
Nascida na Cidade de Deus no Rio de Janeiro, Rafaela de 19 anos, começou a 
praticar o esporte aos cinco anos de idade na associação de moradores da 
comunidade carioca. Mais tarde entrou na ONG Instituto Reação, do medalhista 
olímpico Flavio Canto, onde começou sua carreira vitoriosa até o sucesso em Paris. 
Rafaela usa todo o dinheiro que recebe em premiações para ajudar na construção da 
casa dos pais, na Freguesia. 
Na trajetória até a conquista da prata, Rafaela derrotou a norte-americana Marti 
Malloy, a alemã Mirvam Ropor, a grega Loulietta Boujouvala e a espanhola 
Concepcion Bellorin, todas por ippon, além da italiana Giulia Quintavalle, campeã 
olímpica, na estreia. 
“A gente sempre espera por uma chave tranquila e pegar logo de cara a campeã 
olímpica não foi fácil. Fiquei um pouco nervosa, mas com já havia vencido a italiana 
este ano, sabia que ela não era imbatível”, avaliava Rafaela em sua primeira vitória. 
 

Seleção de Judô chega ao Brasil após sucesso em mundial 
30/08/2011 
Parte da Seleção Brasileira de Judô, patrocinada pela Infraero, desembarcou nesta 
terça-feira, 30 de agosto, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão. No 
total, 13 integrantes da delegação, entre atletas e comissão técnica, retornaram ao 
Brasil pelo Rio, vindos do Campeonato Mundial disputado em Paris. Outros 16 
participantes chegaram por São Paulo, no Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos. 
O Brasil terminou a competição com seis medalhas. No individual, o País conquistou 
sua melhor participação em números de pódios da história dos mundiais de judô, com 
cinco medalhas. Os judocas Leandro Cunha (66kg) e Rafaela Silva (57kg) foram prata, 
e Leandro Guilheiro (81kg), Sarah Menezes (48kg) e Mayra Aguiar (78kg) ficaram com 
o bronze. 
Já na disputa por equipes, o Brasil garantiu a medalha de prata com os atletas 
Leandro Cunha (categoria até 66 Kg), Bruno Mendonça (73 Kg), Leandro Guilheiro (81 
Kg), Tiago Camilo (90 Kg) e Rafael Silva (+100 Kg). 
 

Brasil ganha quatro medalhas no Uzbequistão 
19/09/2011 
Competindo com atletas de 30 países, a seleção brasileira de judô, patrocinada pela 
Infraero, conquistou quatro medalhas nesse domingo, 18 de setembro, na Copa do 
Mundo do Uzbequistão. A competição faz parte da etapa do Circuito Mundial da 
Federação Internacional de Judô e conta pontos para o ranking mundial e olímpico. O 
Brasil conquistou o ouro com Rafael Silva, a prata com Maria Portela e dois bronzes 
com Luciano Corrêa e Maria Suelen Altheman. 
O ranqueamento mundial também faz parte do critério de classificação olímpico 
estabelecido pela Federação Internacional de Judô (FIJ) para Londres 2012. 
Garantem vaga nas Olimpíadas os 22 homens e as 14 mulheres mais bem colocadas 
no ranking. Apenas um atleta por país lutará nas Olimpíadas. A medalha de ouro em 
uma copa do mundo vale 100 pontos para o ranking da FIJ. A prata garante mais 60 
pontos na lista, enquanto o bronze 40. 
 

Sangue novo representa Brasil no Pan de Guadalajara 
14/10/2011 
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A seleção brasileira de judô, patrocinada pela Infraero, vai disputar com sangue novo 
os Jogos Pan-Americanos, entre os dias 26 e 29 de outubro, em Guadalajara, no 
México. Dos 14 atletas, nove são estreantes no evento multiesportivo continental. 
Disputam pela primeira vez Sarah Menezes, Rafaela Silva, Katherine Campos, Maria 
Portela, Maria Suelen Altheman, Felipe Kitadai, Leandro Cunha, Bruno Mendonça e 
Rafael Silva. 
Apesar de estrearem em pans, todos os judocas têm bagagem internacional e 
conquistaram medalhas em copas do mundo, campeonatos mundiais, grand prix e 
slams. Em agosto, na França, Leandro Cunha e Rafaela Silva se consagraram vice-
campeões mundiais. 
Para o coordenador técnico internacional da CBJ, Ney Wilson, os nove novatos são 
um exemplo da constante renovação do judô nacional. “Estamos levando uma equipe 
forte para buscar o melhor resultado possível e ajudar o Brasil no quadro geral de 
medalhas. Mesmo estreantes, são atletas rodados e com muita bagagem 
internacional. Basta observar o currículo de cada um deles”, destacou Ney Wilson. 
Em 2007, Katherine Campos viajou para o Rio de Janeiro para acompanhar o Pan-
Americano realizado na cidade maravilhosa. Da arquibancada, viu os atletas da 
seleção e imaginou que um dia poderia estar pisando no tatame num evento desta 
magnitude. “É uma competição que só acontece a cada quatro anos e que tem muito 
charme. Inclusive é normal um pouco de ansiedade antes de um evento como este. 
Além disso, ter esta experiência de vila e conviver com atletas de outras modalidades 
é diferente de tudo que encontramos no Circuito Mundial. Lembro que fui todos os dias 
nas disputas do judô no Pan do Rio e aquela energia da arquibancada me fez ter 
muita vontade de um dia lutar esta competição. Com certeza será especial”, conta 
Katherine Campos. 
Além dos novatos, o Brasil será representado no Pan por Erika Miranda ( prata em 
2007), Mayra Aguiar (prata em 2007), Leandro Guilheiro (prata em 2007), Tiago 
Camilo (ouro em 2007) e Luciano Corrêa (bronze em 2007). Esta será a 12ª 
participação do judô brasileiro em jogos pan-americanos. Foram conquistadas na 
história da seleção 97 medalhas, sendo 25 de ouro, 29 de prata e 43 bronzes. 
 

Avança Judô é o grande campeão da Copa Integração 
02/12/2011 
Ninguém segura os garotos do Avança Judô, núcleo Belo Horizonte! 
A equipe do projeto social da Infraero foi a grande campeã da Copa Integração Minas 
Gerais/Brasil de Judô. 
A competição, que envolveu a Liga Mineira e a Federação Mineira de Judô, foi 
disputada por atletas divididos nas categorias sub-13, sub-15, sub-17 e Sênior. Os 
judocas comandados pelo Sensei Mário Lúcio venceram nas categorias de 13 até 17 
anos, alcançando o pódio, nas demais, com o 2º lugar entre os garotos de até 15 anos 
e o 3º lugar no Sênior. 
Na classificação geral, o Avança Judô ficou em 1º lugar, com 230 pontos, seguido pelo 
tradicional Judô Clube Salgueiro, com 173 pontos, e o Judô Águia Branca, que 
totalizou 135 pontos. 
Parabenizamos os jovens atendidos pelo projeto, bem como os demais participantes 
pela dedicação e o empenho demonstrados. O respeito mútuo e o espírito de equipe 
são valores consolidados pelo esporte e são fundamentais na vida. 
 

Judô brasileiro fatura quatro medalhas no Japão 
13/12/2011 
Na penúltima competição da atual temporada do circuito mundial de judô, a seleção 
brasileira - patrocinada pela Infraero - conquistou quatro medalhas no Grand Slam de 
Tóquio, no Japão, nesse fim de semana. Os atletas brasileiros Mayra Aguiar e Rafael 
Silva subiram ao pódio no último dia de competições, no domingo 11 de dezembro, ao 
conquistarem dois bronzes. No sábado, 10, Leandro Guilheiro já havia conquistado a 
prata, enquanto Rafaela Silva faturou o bronze. 
O Brasil terminou em quinto lugar no quadro de medalhas do Grand Slam de Tóquio, 
que conta pontos para o ranking da Federação Internacional de Judô e definirá os 
atletas classificados para as Olimpíadas de Londres, em 2012. Anfitrião e berço 
mundial do esporte, o Japão dominou completamente a disputa e faturou 11 das 14 
medalhas de ouro em disputa. 
A medalha de bronze em Tóquio foi a primeira a ser conquistada por Rafael Silva em 
um Grand Slam. Na estreia, o brasileiro venceu o japonês Ryu Shichinohe na decisão 
dos árbitros. Depois, superou o romeno Vladut Simionescu por ippon e o holandês 
Luuk Verbij por wazari. Na semifinal, perdeu para o russo Alexander Mikhaylin pela 
decisão dos árbitros. 
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Mayra Aguiar, que conquistou a sua quinta medalha em um Grand Slam, venceu a 
italiana Assunta Galeone por ippon e a alemã Luise Malzahn por wazari. Ao perder 
para a norte-americana Kayla Harrison, a brasileira parou nas semifinais e ganhou 
a medalha de bronze. 
 

Macapá recebe novos equipamentos para o Avança Judô 
22/12/2011 
Desde o dia 18 de dezembro de 2007 o Projeto Avança Judô acontece em Macapá. O 
projeto é promovido e coordenado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), com o 
patrocínio da Infraero. Destina-se ao incentivo e difusão da prática do esporte no 
Brasil, como forma de desenvolvimento físico e social. Em Macapá, o esporte é 
praticado por 200 crianças, na faixa etária de 7 a 15 anos, que residem no entorno do 
aeroporto. A grande novidade é que no dia 20 de dezembro foram recebidos pela 
 Federação Amapaense de Judô (FAJ) os materiais para a realização de competições 
oficiais no Amapá: placar eletrônico oficial, sistema de vídeo e tatames oficiais  de 
padrão internacional. 
Os equipamentos ficarão com a Federação Amapaense de Judô através de contrato 
de comodato, via do Programa de Apoio às Federações (PAF) da Confederação 
Brasileira de Judô. Com essa iniciativa todos os estados brasileiros terão estrutura  de 
padrão internacional para realizarem seus eventos. A primeira utilização do material já 
tem data marcada: será durante a realização do Campeonato Amapaense Sub – 13, 
Sub-15, Sub – 17 e Sub – 20 (M/F), Seletiva Regional, que ocorrerá no dia 11 de 
fevereiro de 2012. “O projeto Avança Judô é uma ferramenta de inclusão social 
importante em nossa comunidade, e ações desse tipo criam condições de melhor 
atender e empolgar as crianças e os adolescentes, e só nos faz acreditar em um 
mundo melhor”, comenta David Oliveira, superintendente do aeroporto. 

 

Acessibilidade 

A Empresa deu continuidade às atividades de revisão e elaboração de Planos 
Diretores de diversos aeroportos. Os Planos preveem melhorias em curto, médio 
e longo prazos, e são resultados de estudos que antecipam cenários. Essas 
projeções indicam, por exemplo, de que maneira readaptar os aeroportos para a 
acessibilidade (rampas de acesso, placas em braile e avisos sonoros), além de 
incluir esses itens nas contratações das novas obras. O cumprimento às 
legislações para atendimento a pessoas com deficiência foi priorizado em 2011, 
incluindo a qualificação de 12,3 mil profissionais da comunidade aeroportuária 
sobre o tema. 

Os portais da Empresa, tanto na internet como na intranet, receberam constante 
evolução em seus aspectos de interface gráfica, navegabilidade, arquitetura da 
informação, gestão de conteúdos e acessibilidade. 

Sem Escalas 
 
Ações de Acessibilidade são apresentadas no Galeão 
17/01/2011 
O Grupo de Trabalho de Acessibilidade do Aeroporto Internacional do Rio de 
Janeiro/Galeão-Antonio Carlos Jobim reuniu-se, nesta quinta-feira, 13, para tratar do 
Plano de Ação de Acessibilidade, que prevê as adequações a serem concluídas no 
aeroporto. 
Na ocasião, Adilson Pereira, responsável pela área de Acessibilidade do aeroporto, 
apresentou ao superintendente do Galeão, André Luis Marques de Barros, e ao corpo 
gerencial o atual estágio do Plano de Ação. O trabalho está em fase de revisão para 
inclusão de novas propostas e atualização do andamento dos projetos. 
 

Campanha de conscientização no estacionamento 
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16/02/2011 
A Gerência Comercial do Aeroporto Internacional de Brasília/Juscelino 
Kubitschek iniciou, em 2010, a campanha de conscientização no estacionamento do 
aeroporto da capital federal.  Atendendo às reclamações sobre condutores que não 
possuíam autorização e estacionavam em vagas destinadas a deficientes e idosos, a 
gerência disponibilizou seguranças na área do estacionamento para 
exigirem autorização a esses condutores. Outras melhorias já estão previstas para 
este ano. 
O jornalista Jorge Martin elogiou a ação da Infraero. “Pelo imediato atendimento às 
muitas reclamações, parabenizo a Infraero, empresa responsável pelo estacionamento 
do Aeroporto de Brasília, por ter colocado seguranças na área, exigindo aos 
condutores a devida autorização. Com isso, evitando que as vagas destinadas aos 
deficientes físicos e idosos fossem ocupadas”, diz. 
 

Foco na acessibilidade em Parnaíba 
22/03/2011 
O Aeroporto Prefeito Dr. João Silva Filho, em Parnaíba (PI), promove no período de 21 
a 25 de março, o Curso de Atendimento às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade 
Reduzida, realizado pela Comitê Nacional de Acessibilidade da Infraero (Conaces). 
A abertura do evento foi realizada pelo superintendente do aeroporto, José Ivan 
Magalhães, que fez alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado no 
dia 21. 
O treinamento tem por objetivo promover o debate sobre acessibilidade, bem como 
capacitar empregados da Infraero, de empresas terceirizadas, representantes de 
órgãos públicos, concessionários, taxistas e comunidade aeroportuária em geral, para 
a excelência no atendimento a esse público nos aeroportos e tem como instrutores 
 Rosangela Cavalcante Lopes, coordenadora de Ouvidoria da Regional Sul, e Valdeci 
Albuquerque, lotado na Diretoria de Administração, com o apoio de Tatiana Viana 
Machado de Castro, pedagoga da Coordenação de Seleção e Desenvolvimento da 
Superintendência Regional do Nordeste. 
 

Montes Claros promove melhorias na acessibilidade 
01/04/2011 
Para oferecer a melhor infraestrutura para as pessoas com deficiência física ou 
mobilidade reduzida, a Infraero assinou na quinta-feira, 31 de março, a ordem de 
serviço para o início das obras de adequação do Aeroporto de Montes Claros. 
Com as intervenções o terminal de passageiros passará por mudanças significativas. 
Nova sinalização, rampas, banheiros acessíveis e outros itens de acessibilidade serão 
implantados proporcionando maior segurança e conforto. “Nosso objetivo é garantir a 
mobilidade de todos os usuários”, afirmou Mario Jorge Fernandes de Oliveira, 
superintendente da Regional do Sudeste. 
Com início previsto para 4 de abril, o prazo de conclusão da obra é de 180 dias. O 
investimento total é da ordem de R$ 400.000,00. A medida faz parte da Política de 
Acessibilidade da Infraero. 
A solenidade de assinatura da ordem de serviço contou com a presença do procurador 
da República em Montes Claros, André de Vasconcelos Dias.  
 

Fortaleza adota multa moral 
01/04/2011 
O superintendente do Aeroporto Internacional Pinto Martins/Fortaleza (CE), Wellington 
Santos, iniciou pessoalmente nesta sexta-feira, 1º de abril, uma campanha 
permanente de conscientização de acessibilidade e cidadania no estacionamento do 
aeroporto a partir de uma “multa moral”. 
A ação, desenvolvida em todos os aeroportos da Regional Nordeste, ainda não tinha 
sido implementada em Fortaleza, devido à antiga configuração da fiscalização das 
vagas preferenciais. A partir desta sexta-feira, no entanto, com o apoio dos 
empregados que atuam no estacionamento, a área será monitorada e aplicada as 
“multas morais” aos motoristas que desobedecerem às vagas reservadas a pessoas 
com dificuldades de locomoção ou mais de 60 anos. 
A mobilização segue a Política de Acessibilidade da Infraero e reforça também o 
trabalho de vigilância do estacionamento do aeroporto. 
 

Curso de Acessibilidade em Brasília 
04/04/2011 

http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=89675
http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=91376
http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=91424
http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=91591


                 Comunicado de Progresso - COP 2011/2012 

43 

Na manhã desta segunda-feira, 4, iniciou o curso de Atendimento às Pessoas com 
Deficiência ou Mobilidade Reduzida, que se estende até sexta-feira, 8, no auditório da 
Regional Centro-Oeste – SRCO, localizado no prédio da Engenharia e Manutenção. A 
abertura foi realizada pelo gerente de Administração e Finanças do aeroporto de 
Brasília, Valdir da Silva Araújo, que frisou a importância do treinamento para melhor 
atender esse público. “Precisamos estar preparados para atender a todos e prover 
estrutura de acessibilidade, proporcionando o aeroporto um ambiente de fácil 
locomoção às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e assim, cumprir a 
política de acessibilidade da Infraero”, diz. 
O curso é destinado aos empregados da Infraero e toda comunidade aeroportuária e 
tem como objetivo capacitar as equipes para melhor atender os usuários e 
passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida, no aeroporto, bem como ajudar a 
construir uma sociedade mais voltada para a inclusão social. “O curso visa promover o 
debate sobre acessibilidade, bem como capacitar empregados da Infraero, de 
empresas terceirizadas, representantes de órgãos públicos, concessionários, taxistas 
e comunidade aeroportuária em geral, para a excelência no atendimento a esse 
público nos aeroportos”, explicou a presidente do Comitê Nacional de Acessibilidade 
da Infraero (Conaces), Nilce Maria Costa. 
No treinamento serão abordados temas como: Política de Acessibilidade da Infraero; 
Atendimento à Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida; o novo perfil do 
consumidor; Legislação e Direitos Humanos; equipamentos mais utilizados (prática de 
montagem e desmontagem); Técnicas de atendimento e transferência (prática); o 
aeroporto – facilidades e segurança; inspeção de pessoas com deficiência entre 
outros. Durante a semana, quatro instrutores vindos de outros aeroportos da Rede, 
irão ministrar o curso, entre eles, Cristiano Bacalhao, da Regional do Norte; Maria 
Ângela Veroneze, do Aeroporto Internacional de Campo Grande; Cervolo Lima, do 
Aeroporto Santos Dumont e Rodrigo Abreu, da SRCO. 
Outros aeroportos vinculados à SRCO também passarão pelo treinamento: Campo 
Grande (MS), Cuiabá (MT), Goiânia (GO) e Palmas (TO). 
 

Respeito e cidadania em foco em Natal 
29/04/2011 
O Aeroporto Internacional Augusto Severo, em Natal (RN), realizou no período de 25 a 
29,  o curso de atendimento às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida com a 
participação dos colaboradores da Infraero, das empresas aéreas, dos lojistas, das 
locadoras de veículos e das empresas terceirizadas. 
Os instrutores do curso, Cristina Dornelles dos Santos, da Superintendência Regional 
do Sul; Cervolo Lima de Carvalho, do Aeroporto Santos Dumont; e Adilson Pereira da 
Silva do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, destacaram a importância da 
acessibilidade e realizaram um exercício de simulação de situações enfrentadas por 
pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida no encerramento do curso 
nesta sexta-feira, 29, no saguão do aeroporto, onde os participantes enfrentaram os 
problemas vividos por pessoas com deficiência ou restrição de mobilidade. Após o 
simulado, houve apresentação de dança da Associação de Deficientes Visuais do Rio 
Grande do Norte (Adevirn) e das crianças da Associação de Pais e Excepcionais 
(Apae). O superintendente do aeroporto, Usiel Paulo Vieira, ressaltou a  importância 
do curso, que propicia a oportunidade de capacitação, tanto dos colaboradores da 
Infraero, como da comunidade aeroportuária que compareceram em grande número, 
criando uma rede de facilitadores que contribuirá para a excelência no atendimento às 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida dentro do Terminal de Passageiros e 
agradeceu aos participantes, instrutores e aos colaboradores pelo sucesso na 
realização do evento, não só pelo cumprimento das metas da política de 
acessibilidade traçadas pela Infraero, mas também pela oportunidade que o curso nos 
oferece no desenvolvimento de ações de respeito à cidadania no dia a dia de cada um 
de nós.   
 

Macapá sensibiliza comunidade sobre Acessibilidade 
02/05/2011 
De 25 a 29 de abril foi realizado no Aeroporto de Macapá/Alberto Alcolumbre (AP), o 
Curso de Atendimento às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. O 
objetivo do curso é promover o debate sobre acessibilidade no aeroporto, além de 
proporcionar a melhoria no atendimento às pessoas com deficiência (física, sensorial – 
auditiva e visual, intelectual e múltipla) ou mobilidade reduzida (idosos, obesos, baixa 
estatura, enfermos, gestantes, lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de 
colo, entre outros). 
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O curso vem cumprir a Política de Acessibilidade da Infraero, e é realizado 
pelo Comitê Nacional de Acessibilidade da Infraero (Conaces). 
Durante a semana foram abordados temas como Atendimento à Pessoa com 
Deficiência ou Mobilidade Reduzida; Política de Acessibilidade da Infraero; O novo 
perfil do consumidor; Legislação e Direitos Humanos, entre outros. 
O curso contou com a participação de empregados da Infraero, da Polícia Civil e 
Militar, Agência de Inspeção e Defesa Agropecuária (Diagro), Corpo de Bombeiros, 
Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (DECON), Secretaria de 
Turismo do Amapá (SETUR), Exército Brasileiro, companhias aéreas, empresas de 
táxi aéreo e concessionários. 
Como instrutores, participaram do curso em Macapá Reinaldo João de Souza (SRSE), 
Rosângela Cavalcante Lopes (SRSU) e Valdeci Lins de Albuquerque (Sede). 
No encerramento, os participantes do curso prestigiaram um depoimento sobre 
superação, de Jodoval Farias da Costa, diretor do Centro Pedagógico ao Deficiente 
Visual (CAP); um exercício de simulação de situações enfrentadas por pessoas com 
deficiência física ou mobilidade reduzida, e uma apresentação do Coral formado por 
crianças com deficiência, estudantes da Escola Estadual José de Anchieta. 
No encerramento, o superintendente David Oliveira destacou que o curso conseguiu 
sensibilizar a comunidade aeroportuária para a importância do atendimento às 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, capacitando no Aeroporto 
Internacional de Macapá mais de 120 pessoas, entre a comunidade aeroportuária, 
policiais civis e militares, participante do Ministério Público, bombeiros.  No 
encerramento ainda houve a participação do Coral Som do Coração, formado por 
crianças com deficiência visual, auditiva e motora, da Escola Estadual José de 
Anchieta – a escola trabalha com a educação inclusiva –, bem como um depoimento 
de superação do diretor do Centro Pedagógico de Apoio ao Deficiente Visual (CAP), 
Jodoval Farias, que é deficiente visual. 
 

Acessibilidade em pauta no Recife 
10/05/2011 
O curso de Atendimento à Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida no 
Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre(PE) acontece durante 
toda esta semana, até a sexta-feira, 13. A iniciativa é realizada pelo Comitê Nacional 
de Acessibilidade (Conaces), vinculado à Diretoria de Administração da Infraero, em 
aeroportos de todo o Brasil, em cumprimento à Política de Acessibilidade da Empresa.  
Na programação estão temas como Política de Acessibilidade da Infraero, Direitos 
Humanos, Dimensões da Acessibilidade e Novo Perfil do Consumidor, Legislação e 
Técnicas de Atendimento, além de aulas práticas, finalizando com um grande 
simulado, onde serão testados os conhecimentos adquiridos em sala e os itens de 
acessibilidade disponíveis no aeroporto. 
O público-alvo é formado por profissionais da Infraero e das demais empresas e 
órgãos públicos que integram a comunidade aeroportuária. 
“O curso visa colaborar com a formação de quadros qualificados para atender as 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que usam os serviços aeroportuários 
e suas facilidades”, explica José Everaldo Santos, pedagogo da Coordenação de 
Seleção e Desenvolvimento da Regional Nordeste. 
A superintendente do aeroporto, Elenilda Cunha, destaca a importância dessa 
capacitação: “É fundamental ter equipes treinadas para atender com excelência. No 
que diz respeito à acessibilidade, não se trata apenas de cumprir a legislação, mas 
também visar ao bem-estar e à dignidade de quem passa por nossas instalações”. 
 

Aeroporto Tancredo Neves em ritmo de acessibilidade 
10/05/2011 
Teve início nesta segunda-feira, 9, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves (MG), 
o Curso de Atendimento às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. 
Comprometida com os direitos do cidadão e a valorização da sociedade, a Infraero 
criou uma política de acessibilidade na Empresa. 
Com o objetivo de atender a essa política, o curso permite o debate a respeito do tema 
e promove a integração, crescimento pessoal e profissional, além de fortalecer o 
conhecimento de todos envolvidos com a socialização de informações. 
A abertura do evento à comunidade aeroportuária contou com a participação da 
superintendente, Maria Edwirges Madeira, que destacou as questões que envolvem o 
treinamento, sobretudo a sensibilização dos participantes para um atendimento 
empenhado às necessidades das pessoas com deficiência. 
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Simulado de acessibilidade movimenta Guararapes 
13/05/2011 
Quem passou pelo Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre na 
manhã desta sexta, 13, observou uma movimentação diferente, que fez parte do 
encerramento do Curso de Atendimento à Pessoa com Deficiência ou Mobilidade 
Reduzida, realizado ao longo de toda a semana no Terminal de Passageiros. Grupos 
com camisetas com os dizeres Acessibilidade: direito de todos, circularam pelas 
instalações, percorrendo todos os espaços e vivenciando as limitações impostas por 
diversos tipos de deficiência: utilizando muletas, cadeiras de rodas e vendas nos olhos 
para simular a cegueira. No piso térreo (desembarque), próximo às escadas rolantes, 
funcionaram estandes da Associação de Assistência à Criança Deficiente(AACD) e 
da Associação Pernambucana de Cegos(Apec), prestando informações aos usuários e 
passageiros. O grito de guerra das equipes participantes e a apresentação do grupo 
de teatro Integrarte, formado por atores com síndrome de Down, marcaram o clima de 
confraternização.  
O curso realizado pela Infraero tem como público-alvo os funcionários que trabalham 
nas diversas empresas que atuam no terminal de passageiros. Cerca de 100 pessoas 
foram treinadas, com conteúdos que vão desde a Política de Acessibilidade da 
Infraero, Direitos Humanos, Dimensões da Acessibilidade e Novo Perfil do 
Consumidor, Legislação e Técnicas de Atendimento, às aulas práticas.  
 

São Luís recicla atendentes em Libras 
13/05/2011 
Os atendentes do Balcão de Informações do Aeroporto Marechal Cunha Machado, em 
São Luís, participam do Curso da Língua Brasileira de Sinais (Libras), que acontece 
no período de 9 a 17 de maio. 
O curso ministrado pela instituição de ensino Salvador Dali, em uma parceria entre a 
empresa terceirizada, contratante dos atendentes, e a Infraero, está sendo realizado 
nas dependências do Aeroporto de São Luís e tem a carga horária de 40 horas/aulas. 
O curso vai propiciar aos participantes uma abordagem acerca da origem e estrutura 
linguística e demonstrar, na prática, a importância do conhecimento dessa 
linguagem que possui  todos os níveis linguísticos: fonológico, morfológico, sintático, 
semântico e pragmático, e que possui estrutura gramatical própria, sendo adequada 
para transmitir informações e para ensinar. 
Thalitta Amum, atendente do Balcão de Informações, opina que “conhecer Libras é 
extremamente importante, pois nós que trabalhamos com atendimento, encontramos 
todo tipo de situação, além do fato de que o curso é muito interessante. É uma 
oportunidade de obtermos mais um aprendizado”. 
 

Aeroporto de Fortaleza promove curso de libras 
16/05/2011 
Empregados orgânicos e terceirizados do Aeroporto Internacional Pinto 
Martins/Fortaleza (CE) começaram a dizer suas primeiras palavras na Língua 
Brasileira de Sinais (libras) nesta segunda-feira, 16. É que hoje deu-se início ao Curso 
Básico de Libras. O treinamento visa capacitar os colaboradores que atuam com 
atendimento ao público para a prestação de informações aos passageiros e usuários 
com deficiência auditiva. 
Fabiana Rebouças, ouvidora do Aeroporto, está empolgada com o curso: “Esse tipo 
de treinamento é fundamental para a prestação de um serviço de qualidade e, 
principalmente, acessível a todos os usuários e passageiros”. Ela ressaltou, ainda, que 
a linguagem dos sinais não é apenas o alfabeto, são os gestos, a postura, as 
expressões. “É um novo conhecimento que todos nós levaremos não apenas para o 
dia a dia profissional, mas para nossas vidas”. 
O treinamento de 20h/aula, acontece até quinta-feira, 19, e é ministrado pela 
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (Feneis). 
 

Curso de acessibilidade em Criciúma 
24/05/2011 
Foi iniciado na segunda-feira, 23, o Curso de Atendimento às Pessoas com 
Deficiência ou Mobilidade Reduzida no Aeroporto de Criciúma – Forquilhinha (SC). O 
treinamento tem como objetivo preparar os profissionais do aeroporto para atender 
com qualidade pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida, assegurando o 
acesso pleno dos passageiros e usuários que utilizam os serviços dos aeroportos da 
Infraero. Serão apresentados durante o curso conteúdos que vão desde a Política de 
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Acessibilidade da Infraero, Direitos Humanos, Dimensões da Acessibilidade e Novo 
Perfil do Consumidor, Legislação e Técnicas de Atendimento, às aulas práticas. 
 

Curso de Libras na Infraero-Guarulhos 
26/05/2011 
De 16 de maio a 6 de julho, a Infraero promove no Aeroporto Internacional de São 
Paulo/ Guarulhos  o curso de Libras, destinado aos profissionais  que trabalham  no  
serviço de atendimento ao público. O  objetivo desse treinamento é  capacitar os 
profissionais para  atender adequadamente às pessoas com deficiência auditiva. O 
curso está elaborado em dois módulos: básico e intermediário, com turmas de 15 
participantes em cada uma. 
 Suzy Lira, psicóloga da área de Recursos Humanos da Infraero, esclarece que o foco 
do  treinamento está na prática. “O aluno participa de conversações desde as 
primeiras aulas, para se familiarizar com a nova linguagem”.  Duas vezes por 
semana,  durante o  período de duas horas e meia por dia, o grupo se reúne para  
conhecer técnicas e o vocabulário que integram esta maneira diferenciada de 
comunicação. Atendimento  ao portador de deficiência , legislação , formas de 
comunicação, alfabeto, números, cumprimentos e vocabulário de convivência integram 
o conteúdo informativo do curso.  
Respostas às perguntas formuladas com mais  frequência, no atendimento aos 
usuários do terminal, também são ensinadas, como por exemplo, localização de 
diversos serviços que estão instalados no aeroporto. Além da teoria, o 
curso ministrado pelo professor Álvaro Conceição, da empresa Costa Paranhos 
Consultoria, apresenta atividades práticas que familiarizam o grupo com  a nova forma 
de linguagem aprendida. As aulas são dinâmicas e utilizam recursos áudios-visuais, 
textos, cases, dentre outras ferramentas didáticas.  
Durante o treinamento, os alunos são treinados e avaliados pelo instrutor Frank 
Ferreira  da Silva,  deficiente auditivo. “Acredito que as aulas ficam muito mais 
dinâmicas com a minha presença, por eu ser deficiente auditivo. Como sou instrutor, 
tenho métodos de ensino e sou muito paciente. É um diferencial no curso.  Torna as 
aulas muito mais próximas da realidade do deficiente e da linguagem de Libras”, 
declarou Silva. 
“Com esta iniciativa, a Infraero reforça o comprometimento social em oferecer itens de 
acessibilidade aos usuários dos aeroportos brasileiros”, destaca o  professor Álvaro 
Conceição.  
Valter Andrade Melo, profissional do Terminal de Passageiros, participa do curso 
básico e  acredita que o treinamento  é uma maneira de qualificar o seu desempenho 
profissional. 
“Poderei   atender melhor aos passageiros com deficiência auditiva. Fiz também curso 
de acessibilidade. Procuro sempre aprimorar  conhecimentos para desempenhar as 
atividades no terminal.”, conclui Valter . 
 Cada módulo tem  carga horária de 40 horas. As aulas acontecem no próprio 
aeroporto.   Ao final do curso, os aprovados receberão  certificados reconhecidos pelo 
Ministério da Educação e Cultura (MEC), com base na Certificação de Proficiência em 
Libras. 
 

Curso de Acessibilidade em Campo Grande 
01/06/2011 
Foi concluído nesta semana o curso de Acessibilidade, que tem como 
objetivo melhorar o atendimento às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 
no Aeroporto Internacional de Campo Grande (MS). 
O curso é uma iniciativa da Infraero em todos os aeroportos da Rede. Mais de 60 
pessoas, entre empregados, terceirizados e membros da comunidade aeroportuária 
em geral, aprenderam sobre as diferentes deficiências, como atender esse público 
especial, além de conhecerem os equipamentos e as técnicas de transferência. A 
equipe foi dividida em duas turmas, uma pela manhã e outra à tarde, para melhorar a 
apreensão do conteúdo. 
A equipe de instrutores da Infraero foi composta por Audilene Claudiano Ribeiro; 
Rosilda Maria de Amorim; Odilene Wellinton Gomes Amazonas e Sérgio Filgueira 
Loureiro. Na última sexta-feira, 27, os participantes realizaram um simulado pelo 
aeroporto e apontaram as possíveis melhorias da estrutura. Também assistiram à 
apresentação da banda da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). 
 

Balcões de check-in acessíveis são instalados no Galeão 
07/06/2011 
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O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão deu um passo à frente no quesito 
acessibilidade para pessoas com deficiência. Desde a última semana, 12 balcões de 
check-in do Terminal de Passageiros 2 foram adaptados para atender cadeirantes e 
pessoas de baixa estatura. O item faz parte do Plano de Ação da Comissão de 
Acessibilidade do Galeão desenvolvido para melhorar o atendimento prestado pelo 
aeroporto a esse público. No total, estão previstas 35 ações a serem concluídas até 
dezembro de 2012. Os novos equipamentos, instalados pela Gerência de Operações, 
contemplam todas as empresas aéreas que atuam no TPS 2. 
 

Centro-Leste discute acessibilidade em Salvador e Maceió 
07/06/2011 
Como parte de sua Política de Acessibilidade, a Infraero, por meio do seu Comitê 
Nacional de Acessibilidade, realiza entre os dias 6 e 10 de junho, nos aeroportos 
internacionais de Salvador (Deputado Luís Eduardo Magalhães) e Maceió (Zumbi dos 
Palmares), o Curso de Atendimento às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade 
Reduzida. O objetivo do curso é promover o debate sobre a acessibilidade nos 
aeroportos e proporcionar a melhoria no atendimento às pessoas com deficiência 
(física, sensorial-audidiva e visual, intelectual e múltipla) ou mobilidade reduzida 
(idosos, obesos, baixa estatura, enfermos, gestantes, lactantes e as pessoas 
acompanhadas por crianças de colo, entre outros). 
A atividade tem como público-alvo, empregados que atuam na  Infraero, nas empresas 
terceirizadas, de táxi aéreo, Esatas, companhias aéreas, lojistas e representantes do 
Corpo de Bombeiros que trabalham nos dois  aeroportos. Entre os temas 
apresentados estão: atendimento à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, 
legislação e direitos humanos, equipamentos mais utilizados, técnicas de atendimento 
e transferência, entre outros. 
Em Salvador, participam como instrutores os membros do Comitê Nacional de 
Acessibilidade da Infraero (Conaces)  Odilene Amazonas, coordenadora de Marketing 
e Comunicação Social da Regional Norte, Sérgio Louredo (SBAR), Rosilda Amorim 
(Sede) e Audilene Ribeiro (SRSP). Já em Maceió, os trabalhos foram conduzidos 
pelos membros Nathalie Graziani Fonticielha, gerente de Marketing e Comunicação 
Social da Regional Sul, por Cervolo Lima de Carvalho (SBRJ), Flodenice de Santana 
(SBSP) e por Salin Pucu, da Regional Noroeste. 
Para o superintendente do Aeroporto Internacional de  Salvador, Afrânio Souza Mar, o 
curso é muito importante para a comunidade aeroportuária. “Possibilita um 
melhor atendimento às pessoas com deficiência”, considerou. 
No Zumbi dos Palmares, os instrutores foram surpreendidos por uma jangada exposta 
no saguão principal do terminal. A primeira jangada acessível do país foi projetada e 
patenteada em Alagoas, para proporcionar aos deficientes físicos e pessoas com 
mobilidade reduzida acesso às lindas piscinas naturais de Maceió. 
O superintendente do aeroporto, Adilson Pereira, ressaltou a importância do projeto 
para a inclusão de deficientes na rota turística da cidade: “Antes do invento, essas 
pessoas simplesmente não podiam conhecer umas das belezas naturais de Maceió. É 
um grande ganho para todos. Temos muito prazer em expô-la em nosso aeroporto”, 
concluiu. 
 

Curso de acessibilidade em Porto Velho 
14/06/2011 
No período de 6 a 10 de junho aconteceu no Aeroporto Internacional de Porto Velho – 
Governador Jorge Teixeira de Oliveira (RO), o Curso de Atendimento às Pessoas com 
Deficiência ou Mobilidade Reduzida, realizado pelos empregados que integram o 
Comitê Nacional de Acessibilidade da Infraero, em cumprimento à Política de 
Acessibilidade da Empresa. 
Participaram do evento empregados da Infraero, de companhias aéreas, de empresas 
terceirizadas e concessionários. Os assuntos foram ministrados pelos instrutores 
Antônio Carlos da Silva Antunes e Valdeci Lins de Albuquerque, da Sede, e Ilka 
Morena Dutra, do aeroporto de Salvador.  
Durante a programação do curso, foram abordados temas relacionados à 
acessibilidade no aeroporto e de que forma cada empregado participa do processo de 
melhoria no atendimento às pessoas com deficiência (física, sensorial – auditiva e 
visual, intelectual e múltipla) ou mobilidade reduzida (idosos, obesos, baixa estatura, 
enfermos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo). Os 
empregados participaram ainda de simulações de atendimento com objetivo de avaliar 
os conhecimentos adquiridos durante o curso e assistiram à apresentação do grupo de 
dança da terceira idade do SESC, no encerramento do evento. ” A comunidade 
aeroportuária deve estar preparada para melhor atender às pessoas com deficiência 
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ou mobilidade reduzida, o curso proporciona aos participantes essa empatia, 
facilitando a compreensão do tema. Esperamos bons resultados para um atendimento 
de qualidade voltados à Política de Acessibilidade da Infraero”, ressaltou Reginaldo 
Peixoto, superintendente do aeroporto. 
 

Carajás certifica colaboradores em acessibilidade 
07/07/2011 
O Aeroporto de Carajás, em cumprimento à Política de Acessibilidade da Infraero, 
concluiu na última sexta-feira, 1º de julho, o Curso de Atendimento às Pessoas com 
Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Todos os alunos participaram de exercício prático 
de simulação das situações enfrentadas pelas pessoas com deficiência no aeroporto, 
onde puderam verificar os pontos positivos e negativos referentes ao atendimento. As 
áreas visitadas foram: check-in das companhias aéreas, lanchonete e entrada para os 
banheiros, entre outras. 
O superintendente do aeroporto, Francisco Paulo Nascimento, falou sobre o objetivo 
do curso e de sua importância para todos os setores do aeroporto. “Somos 
empregados que servem passageiros e usuários do aeroporto de Carajás e durante o 
decorrer da semana recebemos instruções e informações teóricas e práticas de como 
atender uma pessoa com mobilidade reduzida ou deficiência”, disse o 
superintendente. 
O encerramento do curso contou com o depoimento de Dorinesa Bastos de Sousa, 
diretora da Sorri Parauapebas, que trabalha com educação profissional e inserção da 
pessoa com deficiência no mercado de trabalho, focando também a acessibilidade 
atitudinal e arquitetônica: a acessibilidade atitudinal tem como objetivo desenvolver 
junto à comunidade ações de sensibilização e orientação que contribuam para um 
melhor atendimento às pessoas com deficiência. Já na arquitetônica são promovidas 
alterações espaciais para garantir o acesso às pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida. 
Também houve apresentação da equipe do Projeto Judô Solidário, tendo como 
atração principal o judoca Raifran Mesquita Pontes, de 17 anos. O professor Antônio 
Sérgio Soares, coordenador do projeto, comentou sobre a importância de eventos 
como esse promovido pela Infraero, e ressaltou a força de vontade dos alunos 
participantes do projeto: “Mais importante que a visão é a força que essas crianças 
têm no coração”, concluiu Soares. Ainda na programação de 
encerramento, houve show musical com os alunos do Instituto Jonas Pereira de Melo, 
que atendem às pessoas com deficiência visual, além da apresentação de carimbó, 
dança típica da cultura paraense, realizada pelas alunas com deficiência auditiva da 
Sorri Parauapebas. 
 

Curso de Libras em Congonhas 
17/08/2011 
Nesta terça-feira, 16 de agosto, foi iniciado o curso de Libras – Língua Brasileira de 
Sinais – para empregados do Aeroporto de Congonhas. O objetivo do curso é 
capacitar os empregados diretamente relacionados com o atendimento ao passageiro. 
Na abertura do curso, o gerente de Administração Wagner Machado, representando a 
Superintendência de Congonhas, deu as boas-vindas aos participantes e reafirmou o 
compromisso da Infraero em alcançar a meta de possuir ao menos 5% do corpo de 
funcionários capacitados para se comunicar com deficientes auditivos e surdos. E 
completou: “essa iniciativa vai além da lei. Temos aqui pessoas que fazem o curso por 
vontade, pelo envolvimento com a causa da inclusão do deficiente”. 
O curso conta com 45 funcionários, tanto de Congonhas quanto da Regional de São 
Paulo, e terá carga horária de 60 horas, estendendo-se até a primeira quinzena de 
novembro. 
As aulas são ministradas por coordenadores da Derdic, Escola Especializada na 
Educação e Colocação do surdo no Mercado de Trabalho. Um dos instrutores é surdo, 
enquanto o outro faz a interpretação dos sinais. 
Esta iniciativa soma-se aos investimentos para ampliação dos recursos que garantem 
a acessibilidade e a inclusão do deficiente, cumprindo com sua Política de 
Acessibilidade. 
 

Curso de atendimento à pessoa com deficiência no SBIL 
25/08/2011 
No período de 22 a 26 de agosto acontece no aeroporto de Ilhéus o Curso Básico em 
Atendimento à Pessoa com Deficiência, com ênfase na Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) e carga horária de 40 horas. A atividade, ministrada pela Associação de Pais 
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e Amigos de Deficientes Auditivos do Estado da Bahia (Apada/BA), capacitará os 
empregados do aeroporto que atuam diretamente com o atendimento ao público. 
O curso faz parte do Plano de Treinamento 2009 e do Projeto de Acessibilidade nos 
Aeroportos, e atende às normas estabelecidas pela Anac.  Com a iniciativa, os 
empregados lotados no SBIL aprendem a lidar com pessoas que têm necessidade de 
atendimento especial, assegurando o acesso pleno dos passageiros e outros usuários 
que necessitam dos serviços e informações nos aeroportos da Infraero. 
O público alvo é composto por fiscais de pátio/TPS, atendentes das companhias 
aéreas, concessionários e órgãos públicos que atuam no aeroporto. Serão 
capacitados vinte e cinco profissionais nesta turma e mais vinte e cinco na segunda 
turma, que ocorrerá em outubro deste ano. 
 

Curso de acessibilidade em Congonhas 
29/08/2011 
Nesta segunda-feira, 29 de agosto, teve início o Curso de Atendimento às Pessoas 
com Deficiência ou Mobilidade Reduzida no Aeroporto de São Paulo/Congonhas. O 
curso tem como objetivo capacitar colaboradores da Infraero e empresas terceirizadas 
que mantêm contato direto no atendimento aos passageiros, a auxiliarem pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida, assegurando pleno acesso aos usuários que 
utilizam os serviços e informações nos aeroportos da Infraero. 
Na abertura do curso, o gerente de Administração e Finanças, Wagner Machado, 
representando a superintendente Eliana Akemi, ressaltou que, embora o curso seja 
exigência de lei, a Infraero tem se esforçado em seus projetos de acessibilidade, indo 
muito além das especificações da legislação, realizando um trabalho crescente de 
sensibilização e conscientização. “Esse curso tornará todos vocês pessoas melhores, 
tanto profissional quanto socialmente”, afirmou Wagner Machado. 
Realizado pela Assessoria da Presidência, representada pelo Comitê Nacional de 
Acessibilidade da Infraero (Conaces), o curso acontece em diversos aeroportos do 
Brasil, em cumprimento à Política de Acessibilidade da Empresa. Diversos temas 
serão tratados, tais como a política de acessibilidade da Infraero, legislação e direitos 
humanos, equipamentos mais utilizados, inspeção de pessoas com deficiência, dentre 
outros. Além das aulas expositivas, o curso conta com aulas práticas, como técnicas 
de atendimento e transferência e um grande simulado a ser realizado no final do 
curso. 
O curso tem a duração de cinco dias e conta com duas turmas, com aproximadamente 
50 alunos cada uma. 
 

Curso de acessibilidade acontece no Salgado Filho 
29/08/2011 
Entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro, acontece no Aeroporto Internacional 
Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), o Curso de Atendimento às Pessoas com 
Deficiência ou Mobilidade Reduzida. A atividade, realizada pelo Comitê Nacional de 
Acessibilidade da Infraero (Conaces), tem acontecido em diversos aeroportos da 
Rede, em cumprimento à Política de Acessibilidade da Empresa. O curso tem como 
objetivo promover o debate sobre acessibilidade nos aeroportos, além de proporcionar 
a melhoria no atendimento às pessoas com deficiência (física, sensorial – auditiva e 
visual, intelectual e múltipla) ou mobilidade reduzida (idosos, obesos, baixa estatura, 
enfermos, gestantes, lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo). 
Entre os temas tratados durante o evento estão Legislação e Direitos 
Humanos; Atendimento à Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida; O Novo 
Perfil do Consumidor; Política de Acessibilidade da Infraero e Inspeção da Pessoa 
com Deficiência. O curso está sendo ministrado por Audilene Ribeiro, Cristiano Braga 
Bacalhao, Maria Ângela Fernandes Veroneze e Rodrigo Abreu de Freitas Machado. A 
abertura do evento foi realizada pelo superintendente do Salgado Filho, Jorge Herdina. 
O curso tem como público toda a comunidade aeroportuária. 
 

Curso de atendimento a deficientes em Florianópolis 
30/08/2011 
Entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro está sendo realizado, no Aeroporto 
Internacional de Florianópolis, o Curso de Atendimento a Pessoas com Deficiência ou 
Mobilidade Reduzida. O objetivo do curso é capacitar os profissionais que trabalham 
com o público, nas técnicas voltadas ao atendimento a pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida. Durante esta semana, os instrutores Cervolo Lima de Carvalho, 
Adilson Pereira da Silva e Cristina Dorenelles dos Santos estão ministrando este 
treinamento para 100 trabalhadores da comunidade aeroportuária. 
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Curso de Libras é concluído em João Pessoa 
15/09/2011 
Nessa quarta-feira, 14 de setembro, foi concluído o Curso de Linguagem Brasileira de 
Sinais (Libras) no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, em João Pessoa 
(PB). O curso foi ministrado, sem custos, pelo instrutor João Batista, que tem 
deficiência auditiva, graças à parceria entre a Infraero e a Secretaria de Ação Social 
do município de Bayeux. 
Ao longo de três meses, os alunos se dedicaram a aprender vários sinais de Libras e 
estão aptos a prestar esclarecimentos e informações aos usuários com deficiência 
auditiva que utilizam as instalações do aeroporto. O superintendente, Alexandre 
Oliveira, reconheceu a importância do curso, entregando certificado de agradecimento 
ao instrutor. Houve ainda uma singela homenagem de algumas alunas, que 
apresentarem uma música  interpretada em libras, como forma de agradecer a 
participação do professor e encerrar o curso. 
A realização do curso cumpre legislação específica do órgão regulador – Agência 
Nacional de Aviação Civil – e determinação do Decreto Nº 5.626, de 22/12/2005, que 
estabelece que pelo menos cinco por cento de empregados de empresas públicas 
devem estar capacitados para o uso e interpretação de Libras. 
 

São José dos Campos conclui curso de libras 
19/09/2011 
Empregados do Aeroporto de São José dos Campos já estão prontos para orientar e 
dar informações a usuários com deficiência auditiva. Eles concluíram no dia 14 de 
setembro o curso de língua brasileira de sinais (libras), ministrado pela empresa 
Cacilda Aparecida Costha Paranhos. Os participantes foram avaliados em prova 
teórica e prática, em que cada um teve de interpretar uma música em libras. 
A realização do curso atende a legislação específica da Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) e a determinação do Decreto 5.626, de dezembro de 2005, que 
estabelece que pelo menos 5% dos empregados de empresas públicas devem estar 
capacitados para o uso e interpretação de libras. A superintendente do aeroporto, 
Jussara Regina de Lima Ribeiro, agradeceu  o empenho e a dedicação dos 
empregados que participaram do treinamento. 
  

Florianópolis adere à campanha da multa moral 
21/09/2011 
Neste 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o Aeroporto 
Internacional de Florianópolis aderiu à Campanha Nacional da Multa Moral. Estão 
sendo colocados folders da Campanha nos veículos que estacionam nas vagas 
destinadas aos idosos ou deficientes físicos. A iniciativa foi tão bem aceita por todos 
os envolvidos nas operações do estacionamento, que muitos já estão reivindicando 
a Multa Moral em caráter permanente. 
 

Dia da multa moral em Navegantes 
21/09/2011 
Nesta quarta-feira, 21 de setembro, o Aeroporto de Internacional de Navegantes – 
Ministro Victor Konder, seguindo a orientação do Comitê de Acessibilidade da Infraero, 
promoveu uma atividade especial em comemoração ao Dia Nacional de Luta da 
Pessoa com Deficiência. 
A área de Acessibilidade, em parceria com a Gerência Comercial, divulgou nos 
estacionamentos do entorno do aeroporto a Campanha da Multa Moral, que distribuiu 
panfletos aplicando uma multa moral aos usuários que não respeitaram as vagas 
destinas aos idosos, deficientes físicos ou pessoas com mobilidade reduzida. 
“Apesar de determinação legal, que estabelece a reserva de 5% das vagas dos 
estacionamentos públicos e privados para idosos e 2% para a pessoa com deficiência, 
muitos ainda desconhecem ou simplesmente não respeitam essas vagas”, explica aos 
usuários a profissional de Serviços Aeroportuários Anelize Canez (foto à direita) que 
trabalha na Gerência Comercial do aeroporto e sempre está engajada nos eventos de 
cunho social e educativo. 
 

Multa moral conscientiza motoristas em Santarém 
21/09/2011 
Aderindo à Campanha Nacional da Multa Moral, os empregados do Aeroporto de 
Santarém/Maestro Wilson Fonseca (PA) iniciaram na tarde do dia 21 de setembro uma 
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ação educativa no estacionamento do aeroporto, com o objetivo de conscientizar os 
motoristas sobre a importância de respeitar as vagas destinadas a idosos e pessoas 
com deficiência. 
“Esse trabalho de conscientização deve ser constante, até que as pessoas aprendam 
a respeitar os direitos dos idosos e das pessoas com deficiência”, declarou a 
superintendente Socorro Souza, ao iniciar a campanha no aeroporto. 
 

Goiânia participa das ações do 21 de setembro 
21/09/2011 
Durante todo o dia 21 de setembro, as equipes do Balcão de Informações, 
Comunicação Social e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) realizam a 
Campanha Nacional da Multa Moral no Estacionamento do Aeroporto Santa Genoveva 
/ Goiânia. A ação tem por objetivo conscientizar os motoristas sobre a importância de 
respeitar as vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência. Os carros que 
usam as vagas indevidamente recebem a Multa Moral, que se trata de um panfleto 
informativo deixado nos para-brisas dos veículos. Pela manhã, dois carros usaram 
indevidamente a vaga de idosos. “Acho muito bacana este trabalho de 
conscientização. Pequenas ações podem, sim, contribuir para um mundo mais 
solidário e justo. Foi muito bom ter participado”, comentou Ana Luiza Loures, 
estagiária da Comunicação do aeroporto. 
 

Regional Sudeste celebra Dia da Pessoa com Deficiência 
21/09/2011 
Em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21 de 
setembro), os sete aeroportos vinculados à Superintendência Regional do Sudeste 
(Internacional Tancredo Neves, Belo Horizonte/Pampulha, Vitória, Montes Claros, 
Uberaba, Uberlândia e Carlos Prates) realizam a Campanha Nacional da Multa Moral. 
A ação educativa consiste na colocação de panfletos informativos nos para-brisas dos 
veículos estacionados irregularmente nas vagas reservadas a este público. O objetivo 
da campanha é conscientizar os motoristas sobre a importância de respeitar os locais 
destinados aos carros de idosos e pessoas com deficiência. Além disso, um banner de 
divulgação alusivo à data de hoje foi afixado nos terminais de passageiros desses 
aeroportos. 
 

Santos Dumont na luta pela acessibilidade 
21/09/2011 
Em celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro, o 
Aeroporto do Rio de Janeiro/Santos Dumont promoveu, em seu estacionamento, a 
Campanha Nacional da Multa Moral. A ação educativa tem o objetivo de conscientizar 
os motoristas sobre a importância de respeitar as vagas destinadas a idosos e 
pessoas com deficiência. 
No veículo estacionado indevidamente na vaga reservada ao deficiente será colocado, 
no para-brisa, um panfleto informativo, alertando que vaga especial é um direito 
assegurado por lei e que a infração impediu a acessibilidade de alguém que realmente 
necessitava. O Aeroporto Santos Dumont disponibiliza 22 vagas para pessoas com 
deficiência e 52 vagas destinadas aos idosos. Além do reforço na sinalização das 
vagas, orientadores do estacionamento utilizam bicicletas para mostrar a 
disponibilidade de vacância aos usuários. 
Com a finalidade de incentivar o respeito às diferenças, foram colocados banners em 
posições estratégicas, bem como emitidas, a cada 30 minutos, mensagens sonoras 
alusivas à campanha, além da distribuição de panfletos no estacionamento, 
evidenciando a consciência cidadã. 
“Mais que a real necessidade de acessibilidade aos espaços físicos, esta campanha é 
uma oportunidade de conhecer as peculiaridades que compõem o cotidiano das 
pessoas com deficiência e ensejar ações em sintonia com as especificidades desse 
público. É sob este prisma que a Infraero desenvolve programas voltados à 
acessibilidade”, diz o encarregado de Atividades de Estacionamento, Luiz Ricardo 
Pínolla. 
 

Dia de luta da pessoa com deficiência em Congonhas 
21/09/2011 
Como parte das comemorações do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência 
nesta quarta-feira, 21 de setembro, Congonhas aderiu à Campanha Nacional da Multa 
Moral programada pela Infraero em todos os aeroportos. 
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Buscando a reflexão e conscientização sobre o direito da acessibilidade dos usuários 
do aeroporto, a ação educativa, feita por empregados da Infraero, ocorreu no 
estacionamento do aeroporto, conscientizando os motoristas sobre a importância de 
respeitar as vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência. A intervenção inclui 
a aplicação da Multa Moral, por meio da colocação de panfletos informativos nos para-
brisas dos veículos estacionados indevidamente nas vagas reservadas a pessoas com 
deficiência e idosos. 
No edifício garagem de Congonhas, das 2554 vagas disponíveis, 138 são destinadas 
a idosos e 42 para pessoas com deficiência, perfazendo 5% e 2%, respectivamente, 
atendendo à legislação vigente. 
A oficialização do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência aconteceu em 14 
de julho de 2005, com a publicação da Lei N.º11.133. 
 

Manaus apoia Dia de Luta da Pessoa com Deficiência 
21/09/2011 
O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM), comemora o Dia 
Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, nesta quarta-feira, 21, com ações 
voltadas à conscientização sobre o direito a acessibilidade. 
A programação inclui a realização da Campanha Nacional da Multa Moral. Uma ação 
educativa dedicada a informar e sensibilizar os motoristas sobre a importância de 
respeitar as vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência. 
A intervenção consiste na aplicação da “Multa Moral”, por meio da colocação de 
panfletos informativos sobre os para-brisas dos veículos estacionados 
indevidamente em vagas reservadas. 
Segundo o superintendente do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Aldecir de 
Oliveira Lima, a iniciativa é de grande importância, porque visa ampliar o respeito e 
garantir cidadania às pessoas com deficiência. “Entretanto, essa parcela da população 
tem muitas vezes seu direito de locomoção impedido por falta de informação de 
alguns motoristas”, disse. 
 

Vitória no Dia da Luta da Pessoa com Deficiência 
21/09/2011 
O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi marcado no Aeroporto de 
Vitória – Eurico de Aguiar Salles (ES) com o lançamento da Campanha Nacional da 
Multa Moral, realizada no estacionamento e no meio-fio da via pública de embarque e 
desembarque, com a participação do superintendente Autemar Lopes de Souza e de 
empregados das gerências Comercial (VTCM) e de Operações (VTOP) e das 
encarregadorias de Atividades de Imprensa (VTIP) e de Segurança e Saúde do 
Trabalho (VTST). 
Veículos que se encontravam irregularmente estacionados em vagas especiais 
destinadas a idosos e pessoas com deficiência tiveram o folheto da campanha afixado 
no para-brisas.  Alguns usuários foram abordados para conscientização. 
 

Campanha Nacional da Multa Moral no Salgado Filho 
21/09/2011 
Está sendo realizada nesta quarta-feira, 21 de setembro, a Campanha Nacional 
da Multa Moral nos estacionamentos do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em 
Porto Alegre (RS). A ação é alusiva ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com 
Deficiência e visa à sensibilização dos motoristas quanto ao respeito às vagas 
destinadas aos idosos e deficientes, conforme legislação. 
A campanha consiste na colocação de panfletos nos para-brisas dos veículos 
estacionados indevidamente nas vagas para idosos e pessoas com deficiência. 
 

Galeão engajado na Campanha Nacional da Multa Moral 
21/09/2011 
O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro recebe nesta quarta-feira, 21 de 
setembro, um reforço especial na campanha desenvolvida pela Infraero a fim 
de incentivar o cumprimento da lei que destina vagas especiais a pessoas com 
deficiência. A ação marca o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, 
celebrado nesta quarta-feira nos aeroportos da Rede. 
Durante todo o dia, funcionários do estacionamento colocarão panfletos nos para-
brisas dos veículos estacionados indevidamente nas vagas reservadas para pessoas 
com deficiência e idosos. O panfleto funciona como uma “multa moral” a ser aplicada 
àqueles que não cumprirem a lei. 
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A ação educativa faz parte da Campanha Nacional da Multa Moral e tem por objetivo 
conscientizar os motoristas sobre a importância de respeitar as vagas destinadas a 
idosos e pessoas com deficiência com ações previstas em todos os aeroportos da 
Rede. 
 

Curso em Montes Claros capacita em Libras 
05/10/2011 
A Infraero realiza entre os dias 5 e 14 de outubro, o Curso de Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) no Aeroporto de Montes Claros (MG). O treinamento capacitará os 
empregados que prestam atendimento direto aos passageiros e usuários para interagir 
e se comunicar com pessoas com deficiência auditiva. Ministrado por uma instrutora 
da Fundação Santo Agostinho de Montes Claros, o curso tem carga horária de 56h/a e 
conta com a participação de dez pessoas, entre empregados e terceirizados. 
A programação aborda conteúdos específicos para atendimento em aeroportos, como 
orientação de localização, preços, horários, entre outros. “Este curso é mais uma 
importante iniciativa da Infraero com as questões da acessibilidade e da inclusão 
social”, disse a superintendente do aeroporto, Leni Tolentino. 
 

Curso no Galeão capacita em Libras 
26/10/2011 
A Infraero realiza, entre os dias 24 e 28 de outubro, o Curso de Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O treinamento, 
promovido pela Coordenação de Seleção e Desenvolvimento da Regional Rio de 
Janeiro (ADRJ-3), capacitará 16 pessoas, entre empregados e terceirizados dos 
Balcões de Informações que prestam atendimento direto aos passageiros e usuários. 
O objetivo é melhorar a comunicação com pessoas com deficiência auditiva. As aulas 
estão sendo ministradas por Gabriel Rodrigo da Silva Vieira, instrutor da Associação 
dos Profissionais Tradutores/Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais do Rio de 
Janeiro.  
 

Palmas promove curso de acessibilidade 
09/11/2011 
O Aeroporto de Palmas/Tocantins (TO) realiza de 7 a 11 de novembro o Curso de 
Atendimento às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, que visa preparar 
os profissionais que atuam no aeroporto para atenderem a esses públicos, 
assegurando o acesso pleno dos passageiros e usuários aos serviços e informações. 
Ministrado por uma equipe de instrutores da Infraero, o treinamento conta com 60 
participantes, divididos em duas turmas, entre profissionais da Empresa, de 
companhias aéreas, concessionários e de órgãos públicos, que terão a chance de 
conhecer a Política de Acessibilidade da Infraero, legislação específica, os 
equipamentos disponíveis, as técnicas de atendimento e transferência, entre outros 
temas. 
No último dia, os alunos participarão de um simulado no aeroporto e terão, assim, a 
oportunidade de vivenciar as situações enfrentadas por uma pessoa com deficiência 
ou mobilidade reduzida. 
 

Pampulha realiza Curso de Acessibilidade 
09/11/2011 
O Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha (MG) sedia, de 7 a 11 de novembro, o Curso 
de Atendimento às Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Em 20h/a, o 
curso prepara os profissionais que atuam no aeroporto para atenderem a esses 
públicos, assegurando o acesso pleno dos passageiros e usuários aos serviços e 
informações. 
Ministrado por uma equipe de instrutores da Infraero, o treinamento conta com 77 
participantes, divididos em duas turmas, entre profissionais da Empresa, de 
companhias aéreas, concessionários e de órgãos públicos, que terão a chance de 
conhecer a Política de Acessibilidade da Infraero, legislação específica, os 
equipamentos disponíveis, as técnicas de atendimento e transferência, entre outros 
temas. 
No último dia, os alunos participarão de um simulado no aeroporto e terão, assim, a 
oportunidade de vivenciar as situações enfrentadas por uma pessoa com deficiência 
ou mobilidade reduzida. 
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Exercício avalia acessibilidade em Manaus 
14/11/2011 
Um exercício de simulação de situações enfrentadas por pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida foi promovido na manhã de sexta-feira, 11 de novembro, no 
Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM). A atividade teve a 
finalidade de indicar pontos positivos e negativos da infraestrutura disponível a esse 
tipo de público e proporcionar a vivência prática de suas dificuldades. 
O exercício foi realizado por participantes do Curso de Atendimento às Pessoas com 
Deficiência ou Mobilidade Reduzida, ministrado por instrutores do Comitê Nacional de 
Acessibilidade da Infraero, desde a segunda-feira, 7, até a sexta, 11 de novembro.  A 
capacitação teve como público cerca de 120 profissionais, entre empregados da 
Infraero e funcionários de empresas que atuam no complexo aeroportuário. 
Durante a atividade, os participantes avaliaram as condições de acessibilidade para 
passageiros e usuários com deficiência ou mobilidade reduzida na utilização da 
infraestrutura disponível no aeroporto. O grupo percorreu o estacionamento, meio-fio, 
saguão, banheiros e áreas de embarque e desembarque. 
Após o exercício, foram realizadas apresentações artísticas de grupo de idosos e 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida na área central do saguão do 
Terminal de Passageiros 1. O curso integra a Política de Acessibilidade da Infraero, 
que visa assegurar plenamente a esse tipo de público, seus direitos individuais e 
sociais. 
 

Tabatinga encerra treinamentos de Acessibilidade de 2011 
06/12/2011 
O Aeroporto Internacional de Tabatinga (AM) encerrou no dia 2 de dezembro o Curso 
de Atendimento às Pessoas com Deficiênciaou ou Mobilidade Reduzida. A realização 
do curso fecha o cronograma do ano de 2011 do Comitê Nacional de Acessibilidade 
da Infraero (Conaces), e significa o cumprimento da meta de que todos os aeroportos 
foram treinados. 
Desde o ano de 2007 até este mês foram treinados cerca de 12.600 pessoas , dentre 
elas empregados, funcionáris das companhias aéreas, terceirizados, handlaings , 
logística, comunidade aeroportuária etc. 
Antecipando as comerações do dia 3 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência, o grupo de dança de crianças com deficiência do Centro Integrado de 
Educação Especial Esmeralda Aparício Negreiros fez apresentação no saguão do 
aeroporto, encerrando assim as festividades do dia e do fechamento do curso. 
“No ano de 2012 o trabalho continua, pois nossa meta é atingir 20.000 pessoas 
capacitadas para até 2014. As próprias pessoas com deficiência já perceberam o 
resultado alcançado com a melhoria do atendimento nos aeroportos. O assunto 
Acessibilidade é tema relativamente novo e a sua adoção depende da mudança de 
consciência, assim os programas de treinamento são essenciais para impulsionarem 
uma nova atitude de pensar e agir das pessoas”, comentou Nilce Maria da Costa, 
assessora  da Diretoria de Aeroportos e presidente do Conaces. 
 

Cuiabá realiza serviços de adequação de acessibilidade 
14/12/2011 
Durante todo o mês de novembro e início de dezembro, a Empresa E-TAG, por meio 
da OS Nº 103/SBCY/2011, executou os serviços de adequação da acessibilidade dos 
Terminais de Passageiros do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, tendo como 
áreas de influência as seguintes: 
1- Calçada em frente ao bloco B (lado Terra): rebaixamento de calçada (rampas de 
acessibilidades) para as vagas PNEs, sendo uma para cada vaga; 
2- Instalação de Piso Tátil cimentício na calçada do TPS e colocação de guarda corpo 
na área de carrinhos de bagagens; 
3- Instalação de Piso Tátil de borracha dentro dos Terminais de Embarque; 
4- Instalação de barras de apoio e aproximação nos lavatórios dos sanitários PNEs e 
colocação de chapas metálicas na parte inferior das portas; 
5- Construção de rampa de acessibilidade na calçada frontal da SCI. 
 Segundo o presidente da Comissão de Acessibilidade do aeroporto, Hesner Augusto, 
a adequação é de suma importância e respeito aos passageiros e usuários que 
necessitam de atendimento especial. 
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Campanhas Humanitárias 

Em face às catástrofes naturais veiculadas na mídia, causadas pelas chuvas no 
Estado do Rio de Janeiro, ocasionando mortos, feridos, desabrigados, além de 
perdas materiais, foram realizadas campanhas, nos Aeroportos da Rede, em 
apoio às vitimas de calamidades, com arrecadação de alimentos, agasalhos e 
materiais de higiene. Ocorreram, ainda, campanhas locais, voluntárias, visando 
atender a uma necessidade da comunidade próxima ao aeroporto. 

Sem Escalas 
 
Diretoria apoia vítimas das chuvas no Rio 
14/01/2011 
Para fazer alguma doação às comunidades atingidas pelas catástrofes causadas 
pelas chuvas na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, a Diretoria de 
Administração da Infraero está disponibilizando, no período de 14 de janeiro a 28 de 
janeiro, caixas para coleta de alimentos não perecíveis, água, vestuários, calçados e 
cobertores nas portarias dos edifícios ocupados pela Sede – Estrada do Aeroporto e 
Setor Comercial Sul (Ed. Infraero e Oscar Alvarenga), em Brasília (DF). 
As chuvas já provocaram mortos, feridos, desabrigados, além de perdas materiais e a 
população atingida precisa urgentemente de ajuda. O material doado será monitorado 
pela DAGS aos cuidados de Marco Costa, ramal 3469, e pela DAAG, aos cuidados de 
George Lomeu no ramal 3090. Todo o material arrecadado será encaminhado para a 
Regional do Rio de Janeiro, que viabilizará o encaminhamento aos locais atingidos. A 
diretoria alerta que é importante verificar se os alimentos estão dentro de prazo de 
validade suficiente para o uso na entrega e cuidar para que as roupas, cobertores e 
sapatos estejam em condições de uso imediato, considerando que as pessoas 
atingidas se encontram totalmente desestruturadas pelas perdas que sofreram. 
Para ajudar as pessoas atingidas pela tragédia àqueles que preferirem poderão doar 
dinheiro mediante depósito para a Prefeitura de Petrópolis que abriu uma conta 
exclusiva para receber as doações com o nome de “SOS Teresópolis – Donativos”, a 
conta corrente esta disponível na agência 0741-2 do Banco do Brasil, com o número 
110000-9 ou ainda através do Programa de Voluntariado do Viva Rio que disponibiliza 
os telefones (21) 2555 37 50 e (21) 2555 37 85. 
 

Nordeste incentiva doações 
17/01/2011 
A Superintendência Regional do Nordeste incentiva a participação dos aeroportos na 
promoção de campanhas de arrecadação de donativos destinados às vítimas das 
fortes chuvas na Região Serrana do Rio de Janeiro. No Aeroporto Internacional do 
Recife/Guararapes – Gilberto Freyre – o local de recebimento de alimentos não 
perecíveis, água mineral e produtos de higiene pessoal, são entregues no balcão de 
informações do terminal de passageiros. Outro ponto de recebimento foi instalado na 
sede da Regional. Além da comunidade aeroportuária, qualquer morador da cidade do 
Recife e região metropolitana podem confiar suas doações à Infraero. Espera-se que a 
primeira remessa esteja pronta até o final desta semana. 
 

Macaé arrecada doações para a Região Serrana do Rio 
17/01/2011 
Desde a sexta-feira, 14, a Superintendência do Aeroporto de Macaé disponibilizou 
uma sala no terminal de passageiros para recebimento de donativos em prol das 
vítimas da catástrofe, causada pelas chuvas na Região Serrana do Estado do Rio de 
Janeiro. Os donativos serão enviados por helicópteros colocados à disposição pela 
Petrobrás. 
Bombeiros Militares e grupos de voluntários (alpinistas) embarcaram nesta sexta, 14, 
com o objetivo de auxiliar os trabalhos na região. 
Na mesma data, a Regional do Rio de Janeiro enviou o cartaz S.O.S.  Região 
Serrana aos aeroportos vinculados, solicitando adesão à campanha e informando os 
locais para entrega de donativos. Na SRRJ, os colaboradores poderão deixar suas 
contribuições na portaria do prédio da Regional. 
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Tancredo Neves promove arrecadação para desabrigados 
17/01/2011 
Teve início nesta segunda-feira, 17, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves (MG), 
a arrecadação de roupas e alimentos para serem enviados às vítimas das enchentes 
da Região Serrana do Rio de Janeiro. 
Segundo a superintendente da Infraero, Maria Edwirges Madeira, a intenção é que 
toda a comunidade aeroportuária participe com todo tipo de doação, principalmente de 
alimentos não perecíveis, de preparo instantâneo e de itens de higiene pessoal, como 
sabonetes, escovas de dentes e fraldas descartáveis. 
O material arrecadado será encaminhado diariamente ao posto da Cruz Vermelha, 
localizado na região central da Capital mineira. 
 

Galeão faz doação para os atingidos pelas chuvas 
18/01/2011 
A Gerência de Segurança do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e a Delegacia 
Legal do aeroporto assinaram, na tarde dessa segunda-feira, 17, termo de doação de 
24 caixas com roupas, calçados e brinquedos, que serão entregues aos atingidos 
pelas chuvas, em São José do Vale do Rio Preto, na Região Serrana do Rio. 
O material é proveniente do setor de Achados e Perdidos do aeroporto e 
correspondem aos itens que foram esquecidos pelos usuários, no Galeão, durante o 
ano de 2009.  
Segundo o gerente de Segurança Artur Figueiredo, o aeroporto tem uma importante 
parceria com a delegacia e as doações se fazem necessárias para aliviar a dor dos 
moradores da região. “O aeroporto também está incentivando os funcionários a fazer 
doações diretamente na Delegacia ou no Balcão de Informações da Infraero localizado 
no TPS 1″, disse. A previsão é de que objetos doados pela Infraero sejam entregues 
na Região Serrana na próxima quarta-feira. 
De acordo com o regramento da Infraero nenhum dos objetos podem ser descartados 
pelo setor de achados e perdidos antes de seis meses do esquecimento. No Galeão, a 
área decidiu pela doação sempre que os itens completarem um ano de permanência. 
“Assim damos uma margem maior pro usuário que esqueceu e vai tentar recuperar 
seus pertences”, completou Arthur. 
 

Doações para o Rio começam a chegar em Salvador 
18/01/2011 
Já foram entregues mais de uma tonelada de donativos à Infraero, no Aeroporto 
Internacional de Salvador/Dep. Luís Eduardo Magalhães, em menos de 48 horas. 
Depois da imprensa baiana ter informado, na última sexta-feira , 14, que os 
 aeroportos da Regional Centro-Leste estariam abertos para receber doações para as 
vítimas das chuvas sobre a Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, pessoas de 
todas as partes da cidade se dirigiram ao balcão de informações do 
aeroporto e prestaram solidariedade doando alimentos não perecíveis, água, materiais 
de higiene pessoal, limpeza e artigos infantis, como fraldas descartáveis, mamadeiras, 
além de vestuário, calçados, colchões e cobertores. 
Na manhã desta segunda, 17, a TV Aratu, emissora ligada ao Sistema Brasileiro de 
Televisão (SBT), a TV Band de Salvador e a TV Educadora do Estado da Bahia 
procuraram o superintendente da Regional Centro-Leste, José Cassiano Ferreira 
Filho, para saber como as pessoas podem fazer suas doações no aeroporto. ”As 
pessoas poderão se dirigir diretamente ao balcão de informações do aeroporto de 
Salvador e entregar suas doações aos atendentes. No caso de grandes volumes, que 
geralmente chegam por meio de caminhões ou veículos de carga, o doador deverá 
entrar em contato com a administração do aeroporto, em horário comercial, para 
programar a entrega no terminal de cargas do aeroporto”, esclareceu Cassiano. 
 

Galeão envia doações para região serrana do Rio 
24/01/2011 
O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro enviou na sexta-feira, 21, 
aproximadamente uma tonelada de donativos para as vítimas das chuvas na região 
serrana do Rio de Janeiro. As contribuições vieram dos empregados da Infraero e de 
doações trazidas pela companhia Webjet. 
Todo o material recolhido foi entregue no Batalhão da Polícia Militar, próximo ao 
aeroporto, na Ilha do Governador, que encaminhará os donativos para as cidades 
mais atingidas, como Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. Nas sacolas e caixas 
estavam roupas, sapatos, itens de higiene pessoal (papel higiênico, escovas de dente, 
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fraldas descartáveis, sabonetes, etc), água potável, cobertores, lençóis e alimentos 
não perecíveis, entre outros. 
 

Salvador envia mais de 10 toneladas de donativos ao Rio 
28/01/2011 
Na última quarta-feira, 26, empregados da Infraero e das empresas Varig Logística 
(VarigLog) e Serviços de Auxílio ao Transporte Aéreo (Sata) se uniram numa atitude 
de solidariedade às vítimas da catástrofe ocorrida na Região Serrana do Rio de 
Janeiro. Com a ação voluntária dos funcionários, foram enviadas mais de dez 
toneladas de donativos arrecadados esta semana pelo Aeroporto Internacional de 
Salvador. 
 Uma aeronave cargueira modelo 727-200 carregada com nove paletes contendo 
gêneros alimentícios, água, material de limpeza e higiene pessoal, além de roupas, 
calçados, cobertores e colchões, decolou de Salvador com destino ao Aeroporto 
Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. 
 O superintendente do Aeroporto de Salvador, Afranio Souza Mar, falou sobre a 
adesão da Infraero à campanha e do privilégio que é poder ajudar as pessoas 
vitimadas. “Participar dessa iniciativa tomada pelo nosso presidente, Murilo Marques 
Barboza, nos permite exercitar o amor ao próximo, a fraternidade e refletirmos sobre a 
nossa capacidade de fazer o bem. É, de fato,  um privilégio raro e comovente”. 
No momento do carregamento, o piloto da aeronave, comandante Yuri Vasiliev, que 
juntamente com os colaboradores da Sata realizou a operação de carregamento do 
cargueiro, também falou com emoção sobre a honra de poder transportar a carga 
especial para as famílias atingidas. “Fico emocionado e muito feliz em poder servir 
com o meu trabalho para uma causa tão nobre. Realmente é uma experiência ímpar e 
muito forte. Parabenizo a Infraero pela iniciativa”, comentou o piloto. 
 As doações não param de chegar ao balcão de informações do Luís Eduardo 
Magalhães e são recebidas de segunda-feira a sábado, das 8 às 17h. A 
Superintendência do Aeroporto de Salvador informa que, em função da grande 
quantidade de vestuário e calçados recebida desde o início da campanha, os 
doadores deverão levar ao aeroporto, apenas gêneros alimentícios não-perecíveis, 
material de limpeza, higiene pessoal e água mineral. 
 

Macapá arrecada doações para desabrigados 
09/02/2011 
O Aeroporto Internacional de Macapá / Alberto Alcolumbre (AP) e a Associação 
Comercial e Industrial do Amapá (ACIA), em parceria com a Gol, através da GOLLOG, 
loja de carga da Gol, rede de supermercados e farmácias, conseguiram arrecadar 4 
toneladas de donativos aos desabrigados da região serrana do Rio de Janeiro. 
“Agradecemos a comunidade aeroportuária e a população pela disponibilidade em 
ajudar as pessoas que, neste momento, passam por necessidades”, comentou David 
Oliveira, superintendente em Macapá. O aeroporto serviu de posto de arrecadação. 
 

Materiais doados às vítimas do RJ partem de Manaus 
14/02/2011 
Aconteceu na sexta feira,  11, a entrega das doações feitas pelos empregados da 
Superintendência Regional do Noroeste (SRNR) e do Aeroporto Internacional Eduardo 
Gomes (SBEG) às vítimas das enchentes no Estado do Rio de Janeiro. A entrega foi  
realizada pelo empregado Salin da Silva Pucú, da área de Comunicação Social, à 
chefe da área de Capacitação e Avaliação de Situação de Emergência e Estado de 
Calamidade Pública da Defesa Civil do Estado do Amazonas, Jorjania de Oliveira 
Leão. Os materiais arrecadados, dentre eles alimentos, roupas, produtos de limpeza e 
de higiene pessoal, serão enviados ao Rio de Janeiro  juntamente com as demais 
arrecadações feitas na cidade de Manaus, com apoio do Comando Aéreo Regional – 
COMAR VII. 
 

Solidariedade no Aeroporto de Bacacheri 
30/03/2011 
Na última semana, profissionais do Aeroporto de Bacacheri, em Curitiba (PR), 
entregaram doações aos desabrigados da cidade de Morretes, no litoral do estado. As 
equipes administrativas, do Centro de Operações Aeroportuárias (COA), e fiscais de 
Pátio do aeroporto arrecadaram produtos de limpeza, roupas e alimentos, doados no 
último sábado as mais de 1.500 pessoas atingidas pelas enchentes. 
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As fortes chuvas na semana passada provocaram o transbordamento dos rios Pinto e 
Marumbi e deslizamento de barragens na cidade histórica de Morretes. Segundo a 
Defesa Civil, 14 bairros da cidade sofreram danos com a enchente, a pior desde 1988. 
 

Solidariedade da Infraero chega às vítimas das chuvas 
24/05/2011 
A Superintendência Regional do Nordeste realizou na segunda-feira, 23, mais uma 
entrega de donativos no Posto da Cruz Vermelha no bairro do IPSEP, zona sul do 
Recife, destinados às vítimas das fortes chuvas nas cidades vizinhas. A entrega 
constou de alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de higiene pessoal, 
roupas e calçados arrecadados no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes e na 
sede da regional, que totalizaram 250 quilos de doações. A campanha foi proposta 
pelo superintendente Fernando Nicácio, comovido com as imagens das diversas 
reportagens que continuam cobrindo as áreas mais atingidas e coordenadas pela área 
de Relações Públicas da SRNE. O contato com a Cruz Vermelha já é permanente, 
considerando que a região vem sofrendo, de tempos em tempos, as consequências 
das mudanças climáticas. A ação social contribui para consolidar a imagem da 
Infraero como empresa cidadã, preocupada não apenas com suas atividades técnicas, 
mas também permanentemente voltada para o bem estar da sociedade como um 
todo. “A oportunidade de levar a marca Infraero aos desabrigados pelas calamidades 
é um grande desafio no que se refere à logística, mas tem um retorno muito 
gratificante, não apenas por saber que a nossa solidariedade chega longe, mas 
principalmente mostrar que mesmo as pessoas que não são diretamente afetadas, se 
importam com as cidades vizinhas”, diz Shirleide Moreto de Lima, profissional de 
Relações Públicas encarregada da coordenação e execução da campanha. 
 

Ação Social beneficia entidades carentes em Belém 
20/06/2011 
A Regional Norte, em parceria com o Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-
Cans/Júlio Cezar Ribeiro e com o Aeroporto de Belém/Brigadeiro Protásio de Oliveira, 
realizou em 10 de junho mais uma edição do Arraiá das Andurinha, em comemoração 
ao São João. 
Este ano, a Comissão Organizadora do arraial promoveu uma ação social, reunindo 
doações de alimentos para entidades carentes: foram arrecadadas 158 cestas 
básicas, distribuídas entre as famílias de crianças que frequentam a Creche da 
Providência e o Centro de Solidariedade da Criança e do Adolescente (CSCA), uma 
Organização Não-Governamental. A entrega dos alimentos ocorreu nesta segunda, 20 
de junho. Participaram da entrega das doações a secretária da Superintendência 
Regional, Martha Platon, a gerente regional de Planejamento e Gestão, Tereza 
Marques, coordenadora de Cadastramento, Gestão e Pagamentos de Contratos, 
Roseneide Rosa, encarregado de Atividades de Segurança do Teca, Anacleto 
Almeida, e as empregadas do RH do aeroporto internacional de Belém, Camilla 
Rodrigues e Juliana Baima. 
“O Centro de Solidariedade da Criança e do Adolescente vem agradecer a todos os 
funcionários da Infraero pela doação das cestas básicas que irão complementar a 
alimentação de mais de 200 crianças. Nossas portas estão abertas para todos os que 
desejam nos visitar e somar conosco na educação de nossas crianças”, declarou o 
representante da ONG e estagiário do RH da Regional, Kellyson Levy. 
A Comissão do arraial agradece a todos os colegas que contribuíram para o sucesso 
dessa ação social, em especial às equipes de Segurança e Operações do aeroporto 
de Val-de-Cans, que deram apoio no transporte dos alimentos. 
 

Arraial solidário em Manaus 
21/06/2011 
Empregados da Infraero da Superintendência Regional do Noroeste e do Aeroporto 
Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, realizaram na noite de 17 de junho, sexta-
feira passada, na sede da Agremiação Recreativa Eduardo Gomes – Agrego, um 
Arraial Solidário. 
O evento reuniu as várias áreas da Empresa em prol da arrecadação de renda para 
doação ao Grupo Raio de Sol, que atende à crianças e adolescentes com doenças do 
sangue e seus familiares, na cidade de Manaus (AM). 
O arraial contou com a apresentação do grupo de dança Diva na Roça, correio 
elegante, barracas de comidas típicas e variadas, do beijo, da prisão, além de 
pescaria e bingo. A música que embalou os participantes e animou ainda mais a noite 
de luar intenso ficou por conta da banda da Polícia Militar do Amazonas. No local, 
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todos puderam apreciar uma bela fogueira de São João e a queima de fogos que 
saudaram o espírito de solidariedade das pessoas que ali estavam. 
“O envolvimento das pessoas com a finalidade do evento foi o que realmente fez a 
diferença. Todos estavam motivados e tudo estava organizado e animado. Não havia 
competição entre as barracas, o clima era de festa e cada um estava empenhado no 
propósito de ajudar ao próximo. Achamos que o objetivo foi alcançado e esperamos 
ter contribuído com a instituição beneficiada com a renda do arraial”, comentou 
Jacqueline Lagos, coordenadora de Seleção de Desenvolvimento.   
 

Infraero presente na quermesse da Apae em Corumbá 
13/09/2011 
Os colaboradores do Aeroporto Internacional de Corumbá (MS) participaram no dia 7 
de setembro, na Praça da Independência, da 12ª Quermesse da Apae, evento que 
tem como objetivo angariar fundos para essa instituição que se dedica ao 
atendimento de pessoas com deficiência, nas áreas de educação 
e reabilitação. Segundo o superintendente do aeroporto, Carlos Alberto Rocha, já é 
tradição a Infraero participar, anualmente, dessa quermesse, em comemoração ao Dia 
Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência - 21 de setembro. ”Essa é uma ótima 
oportunidade de divulgar à população corumbaense  que a Infraero está 
comprometida com os direitos dos cidadãos, valoriza a igualdade e promove a Política 
de Acessibilidade”, concluiu Rocha.  
Foram instaladas na Praça da Independência 50 barracas de comidas variadas 
apreciadas pelos sul-mato-grossenses. Na barraca da Infraero foi servido o risoto de 
frango. Todos os ingredientes foram doados pelos colaboradores do aeroporto, e o 
valor arrecadado (R$ 604,00) foi repassado à entidade no mesmo dia. 
Trabalharam na barraca da Infraero Elizete Castelo de Oliveira e sua sobrinha 
Renata, José Santos Ribeiro Filho, encarregado de SGSO, Antonio Roberto Alves 
Maciel, gerente Comercial e de Logística, e Carlos Alberto Rocha, superintendente.  
 

Natal solidário em Juazeiro do Norte 
13/12/2011 
Os empregados do Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte 
(CE), tomados pelo espírito natalino, realizaram na segunda-feira, 12 de dezembro, a 
entrega de brinquedos para as representantes da instituição ConstruEco, que atende 
crianças da comunidade Vila Nova e Vila São Francisco, do Bairro Pedrinhas, 
localidade próxima ao aeroporto. 
Os brinquedos arrecadados na campanha de Natal – que teve a adesão de todos os 
empregados – realizaram o sonho de 800 crianças na faixa etária de 6 a 12 anos, 
atendidas pela instituição beneficiada. 
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DIREITOS DO TRABALHO 
(Princípios 3º, 4º, 5º e 6º Global Compact) 

Princípio 3 – Apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento do direito à negociação coletiva 
Princípio 4 – Apoiar a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório 
Princípio 5 – Apoiar a erradicação do trabalho infantil 
Princípio 6 – Apoiar a eliminação de discriminação  relativa ao emprego e à ocupação 

 

Padrões de trabalho 

Com a adoção de práticas trabalhistas orientadas pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), a Infraero trabalha para oferecer um ambiente 
organizacional que motive os empregados. Essas ações foram reconhecidas, 
novamente, com o Selo Pró-Equidade de Gênero, tendo em vista a implantação 
de um plano de ação que atendeu ao Programa Pró-Equidade de Gênero da 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), da Presidência da 
República, e que consiste em desenvolver novas concepções na gestão de 
pessoas e na cultura organizacional para alcançar a equidade de gênero.  

 

Gestão de Recursos Humanos 

A Infraero tem em seu corpo funcional seu principal capital e, por isso, as ações 
de recursos humanos visam o bom clima organizacional, a saúde do empregado 
e de seus familiares, a promoção do desenvolvimento de competências e o 
reconhecimento da carreira. A Empresa aplicou avaliações para identificar gaps 
de competências e subsidiar suas ações de capacitação e melhoria dos 
processos. Identificou, também, as “trilhas de conhecimento”, nas áreas de: 
licitação, administração geral, tecnologia da informação, operações, 
manutenção, controladoria, planejamento aeroportuário, segurança operacional, 
obras e empreendimentos, contribuindo para um planejamento de gestão de 
pessoas objetivo e eficiente em cada uma das áreas. Essa avaliação contribuiu 
para a elaboração dos treinamentos durante 2011. A pesquisa de clima 
organizacional contou com a participação de 7.378 empregados e apontou 
índice de satisfação com a Empresa acima da média.  

A criação do Alô Benefícios foi outra importante inovação em prol dos 
empregados em 2011. Trata-se de uma central 0800 em funcionamento 24 
horas para esclarecimentos de dúvidas e para sugestões de melhoria. Cerca de 
R$ 250 milhões foram investidos em programas de benefícios como auxílio-
creche, alimentação do trabalhador, programa médico, assistência odontológica, 
vale transporte/fretado/auxílio combustível, seguro de vida em grupo, auxílio 
funeral e material escolar.  

Com um investimento de R$ 35 milhões, a Infraero também incentivou a 
educação corporativa e realizou 280 cursos de qualificação profissional em 2011 
– presenciais, semipresenciais e na modalidade de Educação a Distância (EaD). 
Programas de desenvolvimento mais completos também foram realizados e 
ofereceram séries do ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação aos 
empregados. As ações foram apoiadas por um conjunto de outras capacitações 
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que atenderam às legislações aéreas nacionais e internacionais e, ainda, 
proporcionaram mais qualidade ao serviço oferecido aos passageiros, como 
cursos de idiomas e de atendimento ao turista. O resultado é histórico e quase 
120 mil participações foram contabilizadas, envolvendo empregados, 
terceirizados, contratados, bombeiros conveniados e comunidade aeroportuária.  

 

Comissão de Ética 

A Comissão de Ética da Infraero, criada com fundamento no Decreto nº 1.171/94 
para tratar de assuntos relativos à conduta ética dos seus empregados, atua 
como instância consultiva de dirigentes e empregados, aplicando o Código de 
Ética Empresarial da Empresa, por meio de ações educativas e corretivas. A 
Comissão tem como objetivo a difusão educativa de valores e princípios morais, 
a fim de prevenir conflitos de relacionamentos e de interesse, contribuindo para 
o fortalecimento de uma gestão transparente.  

Em 2011, por meio de seus informativos, promoveu ações de esclarecimento 
sobre combate à violência psicológica no trabalho e ao assédio moral, pregando 
um bom clima organizacional com base no respeito às diferenças. A utilização 
constante dos canais de comunicação da Empresa reforçou as orientações do 
Código de Ética.  

A Comissão, em parceria com a área de Recursos Humanos, realizou um 
Seminário de Ética para esclarecer dúvidas sobre o tema, alinhar a conduta 
corporativa nas unidades da Empresa e evitar conflitos de interesses. Cerca de 
30 empregados, representantes locais da Ética nas Regionais e aeroportos, 
foram capacitados. Foram realizadas, ainda, dez palestras sobre ética 
empresarial e conduta corporativa, com a participação total de 461 
colaboradores. 

Ações preventivas também foram realizadas. Em destaque estiveram as 
orientações prestadas por meio do correio eletrônico, além de esclarecimentos 
por telefone e consultas presenciais. Mais de 100 empregados foram atendidos 
em 2011, por meio de orientações e esclarecimentos, alem de ter sido concluída 
a apreciação de processos com denúncias contra membros do corpo funcional. 

A atuação da Comissão de Ética da Infraero se consolida com sua participação 
no Fórum Nacional de Gestão da Ética nas Empresas Estatais, que reúne outras 
19 empresas estatais e visa o desenvolvimento de princípios governamentais e 
empresariais de Gestão da Ética, de forma a aprimorar o relacionamento das 
empresas com os seus diversos públicos e com a sociedade. Em 2011, a 
Infraero sediou a 46ª Reunião do Fórum e reafirmou seu compromisso de 
promover o bem-estar funcional a partir de práticas e princípios éticos. 

Sem Escalas 
Comissão de Ética Informa 
13/04/2011 
A Infraero entende que toda empresa ética deve garantir que suas decisões e ações 
estabeleçam harmonia entre seus interesses econômicos e os interesses de todas as 
partes; deve ser sensível a questões éticas e se comprometer com a conduta moral; 
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deve empenhar-se na solução dos problemas, orientada, sempre, por princípios 
éticos.  
A Infraero acredita no funcionamento integrado entre as diversas áreas da Empresa, 
primando pela transparência de suas ações e pela qualidade, segurança, 
competitividade e rentabilidade dos serviços, em um ambiente onde todos os 
empregados perseguem a honradez em suas ações, não utilizando cargo, função, 
atividade, posição e influência com o fim de obter qualquer favorecimento ilícito para si 
ou para terceiros.  
Dessa forma, os empregados da Infraero não pleiteiam ou utilizam recursos da 
Empresa ou de seus terceirizados, sejam materiais ou humanos, para realização de 
serviços particulares. E não fazem uso de informações a que tenham acesso em 
decorrência de sua atribuição ou função a fim de obter vantagem pessoal, para 
parentes ou terceiros.  
 

Comissão de Ética Informa 
09/05/2011 
Aos empregados da Infraero:  
A Infraero reconhece que o empregado é o principal agente e interlocutor entre o 
Cliente/Parceiro e a Empresa, na busca da prestação dos serviços de excelência.  
Reconhece a diversidade de características de seus empregados e conduz com os 
mesmos um relacionamento pautado no respeito, confiança, lealdade e justiça.  
Acredita no funcionamento integrado entre as diversas áreas da Empresa, primando 
pela transparência de suas ações e pela qualidade, segurança, competitividade e 
rentabilidade dos serviços.  
Entende que o empregado pode discordar de práticas ou políticas adotadas pela 
Empresa, devendo discutir suas ideias com seu chefe imediato e apresentar 
sugestões.  
A Empresa estimula o clima de abertura como forma de impedir a estagnação e 
encorajar a iniciativa, a criatividade e o não conformismo. As críticas feitas às claras e 
pelos canais de comunicação adequados são bem-vindas e consideradas 
demonstração de lealdade à Empresa.  
A Comissão de Ética da Infraero e a Ouvidoria estão à disposição nesse processo de 
comunicação interna.  
 

Ética em destaque no terceiro dia da Sispat 2011 
24/08/2011 
No terceiro dia de palestras da 24ª Semana Interna de Saúde e Prevenção de 
Acidentes no Trabalho (Sispat), no Aeroporto Internacional Tancredo Neves (MG), a 
apresentação do tema Ética Profissional e Conflitos no Trabalho reuniu, na manhã 
desta quarta-feira, 24 de agosto, cerca de 120 empregados da Regional do Sudeste e 
do aeroporto. 
Ministrada pela secretária-executiva da Comissão de Ética da Infraero, Sonia 
Kobayashi, a palestra abordou temas como valores e normas de conduta, gestão da 
ética, conflitos de relacionamento e de interesses, transparência, princípios e valores. 
Kobayashi falou sobre a importância do Código de Ética da Infraero, explicando sobre 
o que ele preconiza. Compartilhou também alguns dos principais questionamentos 
recebidos pela Comissão de Ética, destacando as ações efetuadas para minimizar 
algumas situações. 
A apresentação foi marcada pela interatividade entre palestrante e espectadores, que 
receberam papéis com trechos do Código de Ética da Infraero para leitura em voz alta 
e sua interpretação do conteúdo. “Estamos todos em um objetivo comum, que é o 
crescimento e desenvolvimento da Infraero”, disse a secretária-executiva. 
 

SRCO orienta empregado quanto assédio moral 
21/09/2011 
A Coordenação de Seleção e Desenvolvimento da Regional do Centro-Oeste (ADCO-
3) realiza, desde o dia 15 de setembro, palestras sobre assédio moral no auditório da 
SRCO. A programação faz parte do Projeto Assédio Moral nos Ambientes de 
Trabalho, desenvolvido pela Sede da Infraero. O intuito é proporcionar uma visão 
ampla do que é assédio moral, como surge no ambiente de trabalho, bem como as 
consequências para o assediado e para a Empresa. 
Outra orientação importante é apresentar aos participantes a possibilidade de 
identificar os tipos de atitudes que são caracterizadas como assédio moral nas 
relações de trabalho. Nas palestras, os colaboradores aprendem formas de prevenção 

http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=111375
http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=115615
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e meios de evitar situações como essa. O assédio moral gera consequências 
psicológicas e jurídicas para a vítima, para a organização e produção da empresa. 
As palestras são ministradas por profissionais do Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador (Cerest): assistente social, Telma dos Santos Teixeira, especializada em 
Terapia de Família; assistente social, Elizabeth da Silveira Calado Siqueira Barbosa e 
a técnica de enfermagem, pedagoga e psicanalista, Elda Pereira dos Reis de Oliveira 
Alves. As orientações são direcionadas a todos os empregados, estagiários e 
terceirizados, tanto da SRCO quanto do aeroporto de Brasília. 
Na tarde do dia 20 de setembro, a palestra foi apresentada pela psicanalista Elda 
Barbosa, que ressaltou as consequências do assédio para a saúde do empregado, 
pois além dos problemas de saúde que podem evoluir para depressão, transtornos 
ansiosos, entre outros danos que podem levar a casos mais graves, acabam 
causando também o absenteísmo, baixos índices de criatividade e queda do estímulo 
no trabalho, entre outros. Segundo a terapeuta familiar, Telma Teixeira, o assédio 
moral no trabalho pode refletir na família. “A vítima de assédio moral acaba 
descontando o sofrimento no filho, no cônjuge, causando até a separação da família”, 
explica. 
Para Elda, a palestra é educadora e preventiva. “A Infraero está de parabéns em 
promover palestras sobre esse assunto, que visa à prevenção e atenção a respeito do 
assédio moral no ambiente de trabalho. Que vocês, participantes dessas palestras, 
possam ser multiplicadores de coisas boas e proporcionar momentos agradáveis no 
trabalho”, afirmou. 
Os encontros são organizados de forma a não prejudicar as atividades diárias de cada 
área. Neste caso, foram disponibilizados horários pela manhã, das 8h às 9h30, e à 
tarde, das 15h às 16h30.  As palestras estendem-se até o dia 29 de setembro. 
Sobre o Projeto 
SÍNTESE 
Por meio da CF Circ Nº 20923/DARH(RHEC-4)/2011, de 10 de agosto de 2011, a 
Superintendência de Recursos Humanos orientou as Regionais a iniciarem o Projeto 
Assédio Moral no Ambiente de Trabalho. 
JUSTIFICATIVA 
A crise econômica de 2008 foi um dos fatores que desencadeou o acirramento da 
competição nas empresas dos mais variados setores. Em cenário de crise, há muita 
pressão sobre os gestores para a obtenção de resultados, assim como uma demanda 
para a inserção no mercado de trabalho, além da resistência dos que já estão no 
mercado, que não pretendem sair. Assim, a crise real e a imaginária levam à angústia 
e à insegurança dos colaboradores. 
Fonte: Projeto Assédio Moral nos Ambientes de Trabalho / Superintendência Regional 
do Centro-Oeste – SRCO 
 O que é Assédio Moral ? 
O assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, 
atitude) que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou a 
integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou 
degradando o clima de trabalho. 
Fonte: Ministério da Saúde 
 

Cuiabá recebe palestras sobre ética empresarial 
26/10/2011 
Nos dias 24 e 25 de outubro, foi realizado no Aeroporto Internacional Marechal 
Rondon – Cuiabá/Várzea Grande o Ciclo de Palestras sobre Ética Empresarial. As 
palestras foram ministradas pelos membros da Comissão de Ética da Sede, 
representada pela assessora da Diretoria de Administração e secretária Executiva da 
Comissão de Ética, Sonia Midori Tanaka Kobayashi, onde foram abordados temas 
como: assédio moral, violência psicológica no trabalho e conflito de interesses. 
Segundo a coordenadora de Administração e Finanças, Eliana Alves de Brito, o 
objetivo desse trabalho é difundir de forma educativa os conceitos ética empresarial e 
conduta corporativa para todos os empregados e comunidade aeroportuária. 
 

Assédio moral é discutido na Regional do Sul 
26/10/2011 
A Regional do Sul recebeu nessa terça-feira, 25 de outubro, a palestra do 
desembargador Túlio de Oliveira Martins. O evento, realizado em Porto Alegre, teve 
como objetivo esclarecer e conscientizar gerentes e coordenadores a respeito de 
comportamentos que visam à prevenção do assédio moral. 
Participaram da palestra colaboradores da Regional do Sul e do Aeroporto 
Internacional Salgado Filho. O palestrante abriu espaço para perguntas e, ao final do 

http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=123033
http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=122959
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evento, foram discutidos temas como: definição de assédio moral; diferenciação entre 
assédio, dano moral, estresse e conflito no trabalho; formas de assédio; 
caracterização de situações que envolvem assédio; ações para prevenção, com 
ênfase nas formas de assédio e condenações judiciais de empresas e/ou funcionários. 
O desembargador parabenizou a iniciativa da Infraero e destacou: “É importante 
demonstrar como essas questões têm sido levadas aos tribunais e como estão sendo 
julgadas. Tivemos uma fase de mudanças profundas no Brasil das relações entre os 
indivíduos e destes com o estado, refletindo nas relações de trabalho”. 
O evento marcou o início do projeto Ações Educativas: Assédio Moral nos Ambientes 
de Trabalho, que deve se estender até 2012. Serão desenvolvidas, na sequência, 
oficinas sobre o tema, com o objetivo de atingir todos os colaboradores que atuam na 
regional. Serão desenvolvidas ações educativas no intuito de tornar os ambientes de 
trabalho mais motivadores e eficientes. 
 

Regional Norte discute assédio moral 
28/10/2011 
A Gerência de Administração da Regional do Norte (ADNO) deu início nesta sexta-
feira, 28 de outubro, às palestras sobre Assédio Moral no Ambiente de Trabalho. A 
ação faz parte de um projeto da Superintendência de Recursos Humanos (DARH) e 
tem como público-alvo os empregados com ou sem cargo em comissão. Em Belém, 
a atividade  reunirá os empregados durante quatro dias, divididos em oito turmas. As 
palestras estão sendo ministradas pela advogada Isabela Araújo, especialista em 
Direito Processual do Trabalho, da empresa  Ômega Cursos. 
Para a instrutora Isabela Araújo, ”a ação de tratar sobre o assunto  assédio moral 
junto aos empregados, demonstra a preocupação da Infraero com a saúde de seu 
corpo funcional, fato que contribui para a qualidade do trabalho e consequente 
sucesso da organização”. As palestras estão sendo muito bem avaliadas pelos 
empregados que já participaram do evento, gerando um sentimento de 
conscientização entre os participantes. Tanto é que ao término de uma das 
palestras, o empregado Anderson Araújo, técnico em Mecânica, disse: ” O assédio 
moral é uma questão que prejudica toda a empresa, portanto é louvável a atitude 
tomada pela Infraero ao proporcionar a todos nós a oportunidade de saber mais 
sobre o assunto, melhorando nosso ambiente de trabalho”. Para o coordenador de 
Consultoria jurídica, Fabrício Moraes, “a partir do momento que todos os 
empregados entendem o que é assédio moral, fica muito mais fácil prevenir os 
litígios dentro da empresa, pois todos saberão como se comportar no ambiente 
corporativo”, concluiu. 
“Do ponto de vista organizacional, a ação é de extrema importância para 
disseminação de conhecimentos sobre o tema, pois possibilita aos empregados o 
acesso a conteúdo teórico sobre a origem, conceitos, jurisprudências, casos reais. 
De posse das informações, os empregados tornam-se multiplicadores destes 
conhecimentos em seus ambientes de trabalho e podem contribuir para que práticas 
de assédio sejam totalmente inviabilizadas no ambiente laboral da Empresa. Outro 
aspecto a ser ressaltado é o momento de integração que está sendo realizado antes 
da palestra pelos analistas de RH da Regional, que vem propiciando troca de 
experiências entre os participantes e viabilizando a ampliação de relacionamentos 
interpessoais entre empregados de diversas áreas e níveis hierárquicos 
diferenciados”, declarou a coordenadora regional de RH e gerente regional de 
Administração em exercício, Mariza Falcão. 
 

Comissão de Ética Informa 
12/12/2011 
Com a chegada do período natalino, e em virtude de questionamentos que têm sido 
formulados por diversos empregados, esta Comissão de Ética entende ser 
pertinente realçar, a título de esclarecimento, alguns aspectos dos códigos de 
conduta a que estamos submetidos. 
O Código de Ética Empresarial da Infraero, especificamente no seu Capítulo V, 
sobre o Código de Conduta, no item 21, inciso IX, diz o seguinte: 
“21. Quanto às vantagens pessoais, os empregados da Infraero: 
... 
IX. Não aceitam presentes de clientes, fornecedores e parceiros, excetuando-se 
brindes claramente identificados e sem valor comercial significativo (até R$ 100,00). 
Presentes de valor significativo que, por qualquer motivo, não possam ser 
devolvidos, serão obrigatoriamente incorporados ao patrimônio da Infraero.” 
Em complementação, o Código de Conduta da Alta Administração Federal esclarece 
que: 

http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=123691
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“... o brinde não pode ter valor superior a R$ 100,00... e ... não pode ser aceito 
brinde distribuído por uma mesma pessoa, empresa ou entidade a intervalos 
menores do que doze meses”.  
Os presentes devem ser devolvidos para a entidade que encaminhou, formalmente. 
“... às vezes, a devolução do presente não pode ser imediata, ou porque a 
autoridade não o recebeu pessoalmente, ou até porque pode causar 
constrangimento recusá-lo de imediato...” Neste caso, os presentes poderão ser 
doados. 
A doação poderá ser feita à entidade de caráter assistencial ou filantrópica, 
reconhecida como de utilidade pública, formalmente, com cópia para a Comissão de 
Ética da Infraero – PRCE. 
Com a prática constante das condutas acima citadas, todos os empregados do 
quadro próprio, terceirizados, estagiários e aqueles que, embora transitoriamente, 
com ou sem remuneração, exerçam atividades na Infraero, estarão contribuindo 
para o fortalecimento dos valores e da reputação da nossa Empresa. 
Informações adicionais poderão ser encaminhadas para o e-mail da Comissão de 
Ética: etica@infraero.gov.br 

 

Comunicação interna 

A Infraero trabalhou para estabelecer políticas e programas de comunicação 
interna, alinhados ao planejamento estratégico, com o objetivo de integrar 
empregados e disseminar os valores e a cultura da Empresa. Dentro desse 
contexto, foram consolidados os seguintes veículos de comunicação: 

Sem Escalas: o jornal eletrônico Sem Escalas divulga diariamente informações 
institucionais sobre as áreas da Empresa. O blog também permite a participação 
dos empregados, por meio de comentários e enquetes. Em 2011, foram 
postadas mais de 5 mil matérias. 

Revista Infraero Notícias: o veículo se dirige ao público interno, com matérias 
detalhadas e ilustradas com fotos, gráficos e outros recursos visuais sobre os 
assuntos da Empresa, além de entrevistas, artigos, dicas, notas e anúncios 
corporativos.  

Informes: têm como objetivo transmitir, por meio eletrônico, informações 
institucionais de cada área da Empresa aos empregados. Em 2011, foram 
enviados 765 informes. 

 

Pró – Equidade de Gênero e Raça 

A Infraero aderiu ao programa “Pró-Equidade de Gênero: Oportunidades Iguais. 
Respeito às Diferenças”, iniciativa do Governo Federal, por meio da Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres em parceria com o Fundo de 
Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM) e da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), em 2007. 

O programa consiste em desenvolver novas concepções na gestão de pessoas 
e cultura organizacional para alcançar a equidade de gênero no mundo do 
trabalho. 

mailto:etica@infraero.gov.br
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Em 2011 a Infraero aderiu a 4° Edição do Programa, que passou a se chamar 
“Pró-Equidade de Gênero e Raça”. 

Sem Escalas 
 
Infraero respeita diferenças 
18/05/2011 
Com a presença da Ministra de Estado, Chefe da Secretaria Especial de Política para 
as Mulheres da Presidência da República, Iriny Lopes, foi lançada nesta terça-feira, 
17, em Brasília, a 4ª edição do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. A Infraero 
esteve presente no evento, representada por Emmanuel Henrique da Rocha (foto), da 
Gerência de Gestão para a Sustentabilidade. 
Desde 2007, a Infraero aderiu ao programa “Pró-Equidade de Gênero: Oportunidades 
iguais. Respeito às Diferenças”, iniciativa do Governo Federal, por meio da Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres em parceria com o Fundo de Desenvolvimento 
das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM) e da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). 
Na Empresa foi criada a Comissão Pró-Equidade de Gênero, uma equipe 
multidisciplinar formada por empregados da Gerência de Sustentabilidade, 
Superintendência de Recursos Humanos, Superintendência de Marketing e 
Comunicação Social, Gerência de Ouvidoria e a Comissão de Ética. 
Por duas vezes, em 2009 e 2010, a Infraero recebeu da Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres, OIT e UNIFEM, o Selo Pró-Equidade de Gênero. 

http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=97837


                 Comunicado de Progresso - COP 2011/2012 

67 

MEIO AMBIENTE 
(Princípios 7º, 8º e 9º do Global Compact) 

Princípio 7 – Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais 
Princípio 8 – Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental 
Princípio 9 – Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis 

 

POR UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Respeito ao meio ambiente 

As ações da Infraero visam à atuação consciente, com respeito ao meio 
ambiente e com foco na redução dos desgastes comuns da atividade 
aeroportuária. Essas medidas atendem às legislações vigentes e priorizam a 
segurança dos passageiros e de todos que trabalham ou vivem próximos aos 
aeroportos. Por meio do Programa de Gestão Ambiental, a Empresa obteve, em 
2011, junto aos órgãos ambientais: 

- 5 licenças de operação; 

- 13 renovações de licença operacional; 

- 7 licenças prévias; 

- 9 licenças de instalação;  

- 15 autorizações ambientais ou dispensas de licenciamento para obras e 
equipamentos. 

Os licenciamentos visam atender às previsões do PAC e da Copa de Futebol de 
2014 e incluem obras de médio e grande porte, além de equipamentos e 
supressão de vegetação. Na Rede Infraero, 82% dos aeroportos encontram-se 
licenciados e das 48 obras nos aeroportos da Rede Infraero em 2011, apenas 
cinco estão em processo de licenciamento ou aguardam informações para o 
início do processo. 

As ações consideram, também, o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos 
gerados nos aeroportos e prioriza a reciclagem de materiais como ferramenta de 
redução de custos operacionais e preservação do meio ambiente. Todas as 
medidas são integradas e analisam os riscos ambientais para evitar a 
contaminação de lençóis freáticos, do solo e dos trabalhadores que estão em 
contato com produtos perigosos. Os processos internos de controle de riscos 
foram intensificados em 2011 com a criação de uma metodologia de auditoria 
ambiental, que possibilitará, já em 2012, a adequação de procedimentos e a 
redução dos riscos comuns da atividade.  

Medidas para diminuir o número de colisões com a fauna, principalmente aves, 
completam a lista de atenções da Infraero. As ações, desenvolvidas desde 2002 
no âmbito do Programa Fauna, têm como base estudos elaborados em parceria 
com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que identificaram quais as 
causas e/ou fatores que atraem animais para a área dos aeroportos. Esse 
diagnóstico foi fundamental para traçar planos internos e externos de controle da 
fauna, reduzindo impactos com as aeronaves durante o pouso ou a decolagem. 
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O Programa de Gestão Ambiental se desdobra, ainda, em seis frentes de 
atuação: Recursos Hídricos, Conservação do Solo e Flora, Monitoramento de 
Ruído, Gerenciamento de Emissões Atmosféricas, Sustentabilidade e o 
Programa de Energia Elétrica. 

Sem Escalas 
 
João Pessoa sedia fórum de cidadania 
21/02/2011 
O Aeroporto Presidente Castro Pinto, em João Pessoa (PB), foi palco no último dia 
17 da abertura do I Fórum Municipal de Cidadania e Participação Cidadã. 
O evento, que foi idealizado pela Prefeitura de Bayeux e prestigiado por diversas 
autoridades municipais, teve por objetivo propor ações em prol de melhorias na área 
de Saúde e Meio Ambiente para o município. 
O apoio da Infraero reflete o compromisso da administração aeroportuária em 
incentivar  tais práticas, bem como intensificar as parcerias com o município onde o 
aeroporto está situado. 
 

Galeão realiza oficina técnica de meio ambiente 
01/03/2001 
 Na última sexta-feira, 25 de feveiro, o Aeroporto Internacional do Rio de 
Janeiro/Galeão recebeu representantes e empregados dos cinco aeroportos 
paulistas que vieram à cidade para conhecer as práticas de reuso de água e 
tratamento de esgoto realizadas pelo Galeão. Divididas em dois grupos, as 36 
pessoas percorreram as áreas de poços artesianos e as estações de tratamento de 
água e de esgoto do aeroporto. Segundo o coordenador de Energia e Sustentabilidade 
da Superintendência de Meio Ambiente da Sede, Francisco Carlos de Freitas, a visita 
técnica teve o objetivo expor o trabalho desenvolvido pelo Galeão. “É um ótimo 
exemplo que precisamos conhecer melhor para replicar”, disse. 
Já o gerente de Manutenção do aeroporto, Wilson Brandt, que abriu o encontro, deu 
ênfase à viabilidade econômica das ações. “Hoje conseguimos reutilizar água a custo 
zero por parte da Infraero”, disse. 
 

Palestra sobre conscientização ambiental em Congonhas 
18/03/2011 
A área de Meio Ambiente da Infraero do Aeroporto de São Paulo/Congonhas foi 
convidada para realizar uma palestra para funcionários do concessionário RA 
Catering, nos dias 17 e 18 deste mês. Ministrada pela bióloga Amuni Ghazzaoui, a 
conferência faz parte de um treinamento da empresa concessionária sobre boas 
práticas de reciclagem. 
Amuni falou sobre as questões ambientais empresariais e como o aeroporto vem se 
posicionando nesta questão, apresentando os projetos e ações desenvolvidas pelo 
aeroporto, como o licenciamento ambiental conseguido em dezembro de 2009, o 
gerenciamento de resíduos sólidos e a implantação da coleta seletiva no aeródromo 
e o uso racional de água e energia 
. Discursou, ainda, sobre os desafios a serem conquistados, como a melhora contínua 
dos programas ambientais, da imagem do aeroporto nessas questões e 
principalmente a conscientização ambiental de toda a comunidade aeroportuária. 
Graças ao projeto Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos do Internacional Tom 
Jobim, o aeroporto reutiliza atualmente 14.000m³ mensais de efluentes que deixam de 
ser despejados na Baía de Guanabara. Além disso, 45% da água consumida vêm de 
fontes alternativas próprias. Outro dado importante diz respeito à redução das perdas 
de água que saiu de 34% para os atuais 2%. 
Também participaram do evento o superintende regional de São Paulo, Willer Larry 
Furtado, o gerente de Operações do Galeão, Marco Benetti, e a coordenadora de 
Meio Ambiente, Aline Silva dos Anjos. 
 

Foco ambiental em Navegantes 
11/04/2011 
A equipe da Infraero no Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder, em 
Navegantes (SC), ratificou na última quarta-feira, 6, o Termo de Contrato entre a 
Associação dos Agentes de Reciclagem de Navegantes (RECINAVE) e o aeroporto. O 
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projeto, intitulado “Coleta Seletiva Solidária”, objetivará a destinação adequada aos 
resíduos provenientes do aeroporto. Nesse processo, através da integração e 
colaboração de todas as áreas aeroportuárias envolvidas,  aposta-se na grande 
conquista do meio ambiente. Através da ação, é assegurado o comprometimento com 
as futuras gerações, para que desfrutem de condições qualitativas de vida. 
 

Seminário discute Meio Ambiente em Brasília 
11/04/2011 
Empregados da Infraero que ocupam as funções de gerente e coordenador da área de 
Meio Ambiente da sede, regionais e aeroportos, estarão reunidos de 12 a 15 de 
abril na Sede da Empresa, em Brasília (DF), para participarem do Seminário do Meio 
Ambiente. Os empregados irão discutir os conhecimentos referentes à área de Meio 
Ambiente e suas aplicações nos aeroportos da Rede. O seminário será realizado pela 
Superintendência de Recursos Humanos (DARH), em parceria com a 
Superintendência do Meio Ambiente (DEME). 
 

Palestra Gestão Ambiental da Infraero em Guarulhos 
10/05/2011 
A coordenadora de Meio Ambiente da Infraero-Guarulhos, a arquiteta Ana Cristina 
Queiroz, apresentou na sexta-feira, 6, a palestra Gestão Ambiental para estudantes da 
Faculdade de Tecnologia de Guarulhos, no evento Ciclo de Debates sobre Meio 
Ambiente, promovido pela instituição, com a finalidade  de coletar e divulgar 
informações referentes à sustentabilidade .  
Ana Cristina apresentou o papel da Infraero na administração aeroportuária brasileira, 
a visão estratégica da Empresa e, a partir desse quadro, o Sistema de Gestão 
Ambiental adotado nos aeroportos da rede. “A Infraero possui uma preocupação 
constante em minimizar e compensar os impactos ao meio ambiente resultantes da 
implantação e ampliação dos terminais aeroportuários”, destacou durante a exposição. 
“O Sistema de Gestão Ambiental da Infraero é colocado em prática por meio de uma 
política baseada em princípios ambientais e fundamentado em legislação, 
ecoeficiência, educação e comunicação”, prosseguiu a palestrante.  
A plateia formada por cerca de 50 estudantes das áreas de Logística e Logística 
Aeroportuária acompanhou atentamente as informações disponibilizadas. Ana Cristina 
dissertou sobre os 11 programas ambientais estabelecidos pela política ambiental da 
Infraero, além de dar notoriedade sobre os planos de ações definidos, a partir de 
demandas ambientais levantadas pela própria Empresa, em parceria com outros 
órgãos.  
A responsável pela implantação desses programas no Aeroporto de 
Guarulhos explicou especificidades das atividades da Empresa no manejo de resíduos 
sólidos, recursos hídricos, controle de fauna, emissão de poluentes atmosféricos, 
sistema de monitoramento de ruídos, entre outras ações. Ao final da palestra Ana 
Cristina apresentou informações gerais sobre o Aeroporto de Guarulhos, como dados 
históricos, movimentação operacional e infraestrutura física, com destaque para as 
áreas verdes remanescentes no local. 
 Estudantes elogiam apresentação - A palestra de Ana Cristina foi muito bem 
recebida pelos espectadores. Orlando da Silva Ferreira, aluno do 2º semestre de 
Logística Aeroportuária, fez questão de agradecer publicamente em nome de todos os 
estudantes a presença da coordenadora no ciclo de apresentações. “Ela enriqueceu 
muito nossa semana de meio de ambiente e deixou uma porta aberta para novas 
ideias e propostas para as aulas oferecidas aqui”, declarou Ferreira. 
Para o professor-doutor Mário Pereira Roque Filho, coordenador do curso de Logística 
Aeroportuária da FATEC-Guarulhos, a palestra foi especialmente importante, 
sobretudo, pelo fato de a instituição ser a primeira a instituir o  curso específico para o 
modal aeroportuário. “As informações foram fundamentais, coincidiram com o 
cotidiano da sala de aula, mostrando uma visão prática do conteúdo discutido em 
classe”, disse o professor. 
A diretora da FATEC-Guarulhos, professora-doutora Mariluci Alves Martino, 
cumprimentou Ana Cristina pela palestra e agradeceu a participação no Ciclo de 
Debates. “A Infraero lança luz sobre temas muito importantes para toda sociedade”, 
declarou Mariluci. Para a diretora, eventos como o realizado estreitam os laços entre o 
mundo acadêmico e a prática profissional. “A principal importância está nessa relação 
entre teoria e prática, e na contribuição mútua. A visão profissional dá sentido e amplia 
os horizontes atingidos pela teoria, consolida o trabalho acadêmico com a proposta 
dos conhecimentos trazidos. É muito gratificante”, afirmou a diretora.  
Ana Cristina Queiroz, coordenadora de Meio Ambiente, tem 24 anos de experiência 
profissional na Infraero. 
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Segurança operacional e educação ambiental integradas 
16/05/2011 
A Infraero concluiu as adequações das áreas operacionais do Aeroporto Internacional 
de Pelotas (RS) com o manejo da vegetação, em dezembro de 2010. O trabalho 
garantiu a zona de proteção do aeródromo e superou as expectativas do DECEA, que 
estipulou março de 2012 como prazo para a adaptação dos aeroportos. 
A supressão da vegetação considerada obstáculo de pista no Aeroporto Internacional 
de Pelotas gerou resultados positivos. Através do trabalho mostrou-se que é possível 
atender às necessidades operacionais do aeródromo e ainda beneficiar comunidade e 
meio ambiente. 
A contratação de empresa para realizar o serviço fez cumprir a Portaria 1141 que 
versa sobre obstáculos de pista, bem como o Anexo 14 da ICAO. Como parte das 
árvores que foram manejadas estava localizada em um terreno cedido pela Infraero 
para a Escola Municipal Frederico Ozanan, foi prevista no termo de referência a 
realização de atividades de educação ambiental dentro do projeto Infraero&Escola. 
Foram realizadas práticas em viveiro e palestras sobre cuidados que devemos ter em 
um aeroporto, técnicas para manejo de horta escolar, importância do manejo do meio 
ambiente. Para dar identidade ao projeto foi realizado um concurso envolvendo toda a 
comunidade escolar. Foram premiados o melhor desenho e o nome mais votado, para 
estamparem a camiseta do projeto de educação ambiental. 
Visando dar continuidade às atividades de educação ambiental, a Escola Municipal 
Frederico Ozanan nomeou “agentes multiplicadores”. Doze alunos e dois professores 
foram escolhidos e capacitados através de reuniões conjuntas para exercitar formas 
de trabalhar colaborativamente. 
O projeto Infraero&Escola atende a 350 crianças carentes em Pelotas, que moram no 
entorno do aeroporto, com idade entre sete e treze anos, e conta com laboratório de 
informática, além das atividades de educação ambiental. 
O serviço gerou melhorias na paisagem do local. Para garantir sombra à comunidade 
escolar, árvores nativas foram transplantadas para área próxima à escola, e foi 
construído um pergolado. Árvores como os butiazeiros foram manejados para um 
jardim, e uma figueira para frente do aeroporto, próximo a uma praça de uso público. 
Como compensação ambiental a Infraero doou 825 mudas para a Prefeitura do 
Município. No final das atividades, foi entregue na escola uma cartilha consolidando os 
trabalhos realizados. 
Passados alguns meses vê-se a continuidade dos trabalhos. A Figueira, árvore 
símbolo do Rio Grande do Sul, está em bom estado. Estruturas que viabilizam o 
trabalho em longo prazo, tais como composteira e uma estufa para horta escolar, 
desejos antigos da escola, agora estão concretizados. 
 

Porto Velho realiza ações em prol do Meio Ambiente 
24/05/2011 
A Superintendência do Aeroporto Internacional de Porto Velho – Governador Jorge 
Teixeira de Oliveira (RO), em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Velho, 
realizou na segunda-feira, 23, o descarte de aproximadamente 80 pneus inservíveis 
recolhidos em diversas empresas que operam no aeroporto , dentre elas companhias 
aéreas, táxis aéreos  e de serviços auxiliares de transporte aéreo. 
Os pneus foram encaminhados pela administração da Infraero ao Ecoponto, local 
coordenado pela Prefeitura que recebe esse tipo de material para reciclagem. Essa 
ação foi idealizada em função da quantidade de pneus descartados de forma 
inadequada na cidade de Porto Velho, que ocasiona um impacto ambiental muito forte 
e gera um aumento dos focos de proliferação de insetos, principalmente dos 
transmissores da dengue e da febre amarela. 
A ação conjunta entre a Infraero e a Prefeitura beneficiará as atividades desenvolvidas 
no aeroporto e permitirá que os pneus descartados pelas empresas tenham um 
destino ecologicamente correto e mais seguro. 
 

Viracopos prepara Semana do Meio Ambiente 2011 
24/05/2011 
O Meio Ambiente estará em pauta entre os dias 6 e 8 de junho no Aeroporto 
Internacional de Viracopos/Campinas (SP). Palestras, mostras, exposições, visita 
técnica e até um concurso de fotografia compõem a programação de uma semana 
temática preparada pela equipe da Coordenação de Meio Ambiente do aeroporto, com 
o apoio da Superintendência de Meio Ambiente (DEME) e da Gerência de Marketing e 
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Comunicação Social de Viracopos, para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente 
e debater as questões alusivas ao tema. 
As novidades prometem despertar a atenção do público, com atividades que 
envolverão toda a comunidade aeroportuária a partir da abordagem de temas como 
Coleta Seletiva, Gestão de Resíduos Sólidos, Licenciamento Ambiental e Perigo da 
Fauna. Os passageiros que utilizam o terminal campineiro também foram lembrados 
pela organização do evento. Reflexões sobre o assunto serão propostas através de 
trabalhos artísticos que estarão expostos no saguão do aeroporto. 
“O objetivo é ampliar os conhecimentos pertinentes às questões ambientais em geral e 
apresentar as ações ambientais desenvolvidas no aeroporto, possibilitando aos 
diversos públicos a participação efetiva nas mesmas. Tudo isso a fim de contribuir 
com a gestão ambiental da Infraero”, explica a coordenadora de Meio Ambiente de 
Viracopos, Célia Gonçalves. 
 

2ª Semana do Meio Ambiente em Congonhas 
01/06/2011 
Na manhã desta quarta-feira, 01/06, teve início a 2ª Semana do Meio Ambiente do 
Aeroporto de São Paulo/ Congonhas. O objetivo do evento , segundo a Coordenadora 
de Meio Ambiente da Regional São Paulo, Amuni Ghazzaoui, é divulgar os trabalhos 
realizados pela Infraero para toda comunidade aeroportuária. 
No discurso de abertura, o Superintendente da Regional São Paulo, Willer Larry 
Furtado, destacou a importância da conscientização de todos e solicitou que as 
empresas divulguem o evento a seus funcionários. “É preciso que consigamos 
conscientizar a todos e nos mobilizar para colocar em prática ações que protejam o 
Meio Ambiente durante a realização do nosso trabalho. Com a participação de todos 
poderemos melhorar nossa comunidade”, enfatizou Willer. 
A 2ª Semana do Meio Ambiente contará com um ciclo de palestras sobre Meio 
Ambiente, Educação Ambiental e Sustentabilidade. No último dia do evento, sexta-
feira (03/06), será realizada uma campanha de conscientização junto aos passageiros, 
com a distribuição de sementes de Ipê. 
A primeira palestra foi ministrada pela bióloga da Regional São Paulo, Gisele Levy, 
sobre a importância da gestão da fauna em aeroportos. Gisele falou sobre os desafios 
do controle de avifauna e planos de mitigação, além de enfatizar o papel da 
comunidade aeroportuária no controle da fauna. 
A segunda palestra, realizada pela Engª Ambiental do Aeroporto de Congonhas, 
Michele Bomback, versou sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, 
propondo reflexões e discussões sobre as ações das empresas e suas consequências 
para o Meio Ambiente. 
O evento acontecerá até o dia 03/06 e é aberto para toda a comunidade aeroportuária. 
 

Superintendência DE MEIO AMBIENTE INFORMA 
02/06/2011 
Na Semana do Meio Ambiente promovida pela DEME, no período de 6 a 10 de 
junho/2011, você também poderá participar trazendo de casa objetos que não servem 
mais como: lacre de latinha de refrigerante; cartão telefônico; garrafas PET; 
embalagens de produtos longa vida; garrafas de vidro vazias; bijuterias quebradas; 
jornal; potes plásticos de margarina ou sorvete; embalagens de achocolatado, extrato 
de tomate, etc; bonecas, brinquedos quebrados ou não, livros; caixas de papelão; 
eletrodomésticos quebrados e óleo de cozinha usado e devidamente acondicionado 
em garrafas PET.  
Esses objetos deverão ser depositados nos coletores disponibilizados pela DEME no 
espaço livre entre as portarias A e B do Edifício Oscar Alvarenga. Posteriormente 
serão repassados à cooperativa Cataguar, atual parceira da Infraero na Coleta 
Seletiva.  
 

Seminário marca Dia do Meio Ambiente na Regional Sul 
02/06/2011 
A Coordenação de Meio Ambiente da Regional Sul realizará no dia 13 de junho o 
Seminário de Meio Ambiente: Qual é o Tamanho da Nossa Pegada?. O objetivo do 
encontro é expor as ações dos aeroportos da regional para a minimização e 
prevenção dos impactos ambientais que possam ser provocados por suas atividades, 
além de mostrar ações rotineiras para diminuir nosso impacto no planeta. O seminário 
contará com exibição de vídeos e também com palestras, entre elas do técnico da 
MESU, Humberto Leandro Silva, que falará sobre o tratamento de esgoto realizado no 
Aeroporto de Joinville (SC); do engenheiro agrônomo Alexandre Gomes dos Santos 
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que mostrará os trabalhos de educação ambiental do Aeroporto de Pelotas (RS); e da 
bióloga do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília 
(CDT/UNB), Cristiane Dornelles Prudente, que falará sobre manejo da fauna no 
Aeroporto Salgado Filho. Após as palestras, haverá debate sobre os temas 
apresentados, e para exemplificar o conteúdo abordado, degustação de produtos 
agroecológicos. O Coordenador Regional de Meio Ambiente, Douglas Ricardo 
Hypolito, destaca que “a grande importância do evento é conseguir sensibilizar as 
pessoas para com que pequenas atitudes possamos diminuir nosso impacto no 
planeta”. 
 Dia Mundial do Meio Ambiente 
A data foi estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972 marcando 
a abertura da Conferência de Estocolmo sobre Ambiente Humano. Celebrado 
anualmente desde então no dia 5 de Junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente cataliza 
a atenção e ação política de povos e países para aumentar a conscientização e a 
preservação ambiental. 
Já o conceito de pegada ecológica surgiu em 1996 com o livro Our Eecological 
Footprint, de autoria de William Rees e Mathis Wackernagel. Trata-se de um indicador 
de sustentabilidade que mede o impacto do ser humano sobre a Terra, um indicador 
da pressão exercida sobre o ambiente, e permite calcular a área de terreno produtivo 
necessária para sustentar o nosso estilo de vida. 
 

Meio ambiente é tema de palestras em Campo de Marte 
02/06/2011 
Duas palestras serão apresentadas no Aeroporto de Campo de Marte (SP), na 
próxima terça-feira, 7, dentro da programação da 1ª Semana do Meio Ambiente, 
promovida pela Coordenação do Meio Ambiente da Regional de São Paulo. Pela 
manhã, haverá palestra sobre conservação e uso racional da água, feita por um 
representante da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp). À tarde, o tema será sustentabilidade, apresentado por Michele Bomback, 
engenheira ambiental do Aeroporto de São Paulo/Congonhas. 
O evento é realizado por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 
5 de junho, e o objetivo é a conscientização sobre a importância das práticas 
sustentáveis. 
 

Infraero em harmonia com o meio ambiente 
03/06/2011 
De 6 a 10 de junho, a Superintendência de Meio Ambiente (DEME) promoverá, dentro 
da programação da Semana do Meio Ambiente, a distribuição de sementes florestais 
para os empregados que trabalham nos prédios da Sede, em Brasília. Serão 
distribuídas sementes de Pó formiga, Jacarandá, Ipê Branco, Sucupira Branca, Tento 
Carolina, Amendoim Bravo, Jacarandá da Bahia e Ipê de Jardim, identificados com 
fotos e instruções de plantio. 
Os empregados também terão a oportunidade de assistir a vídeos sobre outras 
espécies como Mangue, Cacau, Jurema, Dendê, Aroeira, Ipê, Pitanga, Araucária, 
além de diversos vídeos de cunho ambiental. A programação de vídeos será divulgada 
diariamente. 
Conheça um pouco mais sobre cada árvore: 
Pó formiga (Triplaris gardneriana): árvore de grande porte, ornamental devido à 
coloração e textura do tronco bem característico e floração expressiva. 
Jacarandá (Dalbergia miscolobium): apresenta ótimas características ornamentais 
devido à folhagem verde-azulada de tonalidade clara. 
Ipê Branco (Tabebuia rosealaba): ornamental não somente pelo florescimento que 
pode ocorrer mais de uma vez por ano, mas também pela folhagem verde azulada 
densa e forma piramidal da copa. 
Sucupira Branca (Pterodon emarginatus): espécie muito ornamental, que pode ser 
utilizada com sucesso na arborização urbana de ruas e praças. 
Ipê de Jardim (Tecoma stans): árvore de pequeno porte, muito utilizada para 
ornamentação devido a suas flores amarelas e formato da copa. 
Tento Carolina (Aldenanthera pavonina): de porte médio, que pode atingir 20 metros 
de altura. É muito utilizada em reflorestamento e ornamentação. 
Amendoim Bravo (Pterogyne nitens): árvore que possui de 10 a 15 metros de altura, 
com desenvolvimento rápido e boa adaptabilidade a climas e solos de diversos tipos. 
Utilizada em arborização e plantios de áreas degradas. 
Jacarandá-da-Bahia (Dalbergia nigra): árvore de médio a grande porte, é muito 
procurada pela boa qualidade de sua madeira. 
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Superintendência DE MEIO AMBIENTE INFORMA 
06/06/2011 
O Banco Santander, em parceria com a Infraero, participará da Semana do Meio 
Ambiente disponibilizando coletor de pilhas e baterias usadas na exposição ambiental 
promovida pela Superintendência de Meio Ambiente (DEME), entre 6 e 10 de junho, 
no espaço livre entre as portarias A e B do Edifício Oscar Alvarenga.  
Traga pilhas e baterias. 
 

Semana do Meio Ambiente é destaque em Viracopos 
07/06/2011 
Foi aberta oficialmente nesta segunda-feira, 6, a Semana do Meio Ambiente 2011 no 
Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas (SP). Realizado pela primeira vez no 
terminal campineiro, o evento debate a importância da conscientização e da 
preservação do meio ambiente, com foco na divulgação da Política Ambiental da 
Infraero. A abertura foi realizada pela superintendente Lilian Ratto Neves. 
Em meio a palestras que propõem o debate sobre desdobramentos do tema, 
inovações despertam atenção de passageiros, usuários e integrantes da comunidade 
aeroportuária, como o Flash Mob que na manhã desta segunda-feira tomou o saguão 
de Viracopos. A intervenção inusitada feita por dançarinos abordou a temática 
ambiental. Em cena, um artista simulou descarte de lixo no chão do TPS, sendo 
surpreendido pelo grupo que criticou a prática, com canções e danças. 
A participação de cerca de 100 alunos da Escola Estadual Francisco Brasileiro, 
atendida pela Infraero a partir da parceria Infraero & Escola, que entoaram a canção 
Planeta Água, também emocionou o público presente. Dentre os destaques ainda 
estão exposições de obras de artes e de materiais produzidos pelas crianças da 
escola Francisco Brasileiro. Demonstrações do quanto é importante o incentivo à 
educação ambiental e às reflexões sobre a natureza. 
Promovida pela Coordenação de Meio Ambiente de Viracopos, com apoio da 
Superintendência de Meio Ambiente (DEME) e da Gerência de Marketing e 
Comunicação Social do aeroporto, a Semana integra empregados da Infraero, 
funcionários de companhias aéreas, empresas terceirizadas, órgãos públicos e 
concessionários a partir de ações que incluem palestras, exibição de um curta-
metragem e visita técnica a um aterro sanitário.  
 

Blitz ambiental na Pampulha 
09/06/2011 
Como parte das comemorações da Semana do Meio Ambiente, o Programa de 
Educação Ambiental do Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha (MG) Asas à 
Educação promoveu nesta terça-feira, 7, uma blitz ambiental. 
A atividade aconteceu na área de desembarque de passageiros, com a distribuição de 
aproximadamente cem mudas de espécies variadas, como ipê roxo, goiaba, amora, 
café e quaresmeira. A Infraero também elaborou um folder educativo para ser 
distribuído à comunidade aeroportuária e passageiros sobre conscientização 
ambiental. 
O material aborda temas atuais, como: Novo Código Florestal Brasileiro, meios de 
transporte ecológico, disposição inadequada de lixo em áreas próximas ao aeroporto e 
embalagens recicláveis para substituição da sacola plástica. 
 

Regional Nordeste produz ecobags 
09/06/2011 
O superintendente regional do Nordeste, Fernando Nicácio, está incentivando a 
participação dos colaboradores nas palestras sobre a importância da 
conscientização na preservação ambiental, promovendo durante os eventos 
realizados pela Coordenação de Meio Ambiente da SRNE, sorteios de ecobags. 
As ecobags são sacolas feitas de banners reaproveitados e servem para acondicionar 
compras feitas em supermercados ou feiras, dispensando a utilização de sacos 
plásticos, severamente criticados pelos ambientalistas devido ao longo período de 
tempo que levam para se decompor na natureza. 
O material utilizado é uma reciclagem de peças utilizadas em eventos promovidos nos 
aeroportos e que agora ganham uma nova e ecologicamente correta utilização. As 
ecobags chegam no exato momento em que ainda se comemora a passagem do Dia 
do Meio Ambiente, que provocou diversas ações nos aeroportos da Rede Infraero. 
Com essa contribuição, a ideia que já havia sido posta em prática há alguns anos, 
reforça a política de conservação ambiental cada vez mais consolidada. 
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Natal comemora Meio Ambiente 
09/06/2011 
A Superintendência do Aeroporto Internacional Augusto Severo e a seção potiguar do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, Recursos Naturais e Renováveis, uniram-se 
para  comemorar a passagem da Semana do Meio Ambiente, recebendo nas 
instalações aeroportuárias um grupo de 20 crianças com idades entre quatro e nove 
anos, alunos  da  Escola Municipal Agnus Dei, localizada no entorno do 
aeroporto, além de filhos de colaboradores e de empregados das diversas empresas 
que operam no Terminal de Passageiros. 
A visitação teve como ponto de partida  as instalações do TPS e da Seção Contra 
Incêndio. Em seguida, as crianças fizeram o plantio de 25 mudas de árvores nativas 
no jardim em frente ao Terminal de Passageiros. Após o plantio, elas receberam 
diplominhas de “Amigo da Natureza”, entregues pelo superintendente Usiel Vieira e 
por Gilze Dantas, da área de Meio Ambiente do aeroporto. Receberem, também, gibis 
sobre o descarte de lixo e o perigo aviário, contendo marcadores de livros com dicas 
de “atitudes corretas com o meio ambiente”, doados pelo Ibama para as crianças e 
passageiros. Depois, comemoraram com muito bolo, refrigerantes e lancheiras com 
temática ambiental.  
Foi um dia de festa. “É importante que as crianças aprendam desde cedo a respeitar o 
meio ambiente, já que o futuro será delas próprias. Mostrar o equilíbrio existente no 
aeroporto, onde a modernidade convive em harmonia com os diversos aspectos 
ambientais, é uma grande oportunidade para a Infraero, que dessa forma contribui 
para o desenvolvimento de cidadania e responsabilidade desses futuros construtores 
do progresso”, diz Usiel Vieira. 
  

Semana do Meio Ambiente na Sede 
10/06/2011 
Atividades diferenciadas programadas pela Superintendência de Meio Ambiente 
(DEME) marcaram a Semana do Meio Ambiente na Sede, em Brasília, de 6 a 10 de 
junho, e tiveram o objetivo de conscientizar os empregados da Infraero sobre a 
importância da preservação ambiental.  
Foram distribuídas sementes de árvores como Jacarandá, Ipê Branco, Sucupira 
Branca, Jacarandá da Bahia e Ipê de Jardim. Também houve exposição de banners e 
de materiais reciclados, apresentação de coral infantil e exibição de filmes sobre o 
tema (de curta e longa duração). Nesta sexta-feira, 10 de junho, das 9h às 16h, 
foram exibidos 13 filmes, entre eles Uma Verdade Inconveniente, O Dia Depois de 
Amanhã e International Year of Forest. 
Outra ação de sucesso foi a coleta de pilhas e baterias usadas, uma parceria da 
Infraero com o banco Santander, que disponibilizou os coletores no Setor Comercial 
Sul. E por falar em coleta, os empregados também participaram levando de casa 
objetos e utensílios sem utilidade, como embalagens de produtos longa vida, garrafas 
PET vazias, potes de vidro, brinquedos antigos, livros e caixas de papelão, que serão 
repassados à Cooperativa Cataguar, atual parceira da Infraero na Coleta Seletiva. 
Encerrando a programação da semana, o Coral da Infraero fez duas apresentações. O 
repertório escolhido incluiu músicas sobre o Meio Ambiente, como Planeta Água, do 
cantor e compositor Guilherme Arantes. 
Segundo o superintendente de Meio Ambiente, Mauro Cauville, o objetivo 
da programação foi disseminar a cultura ambiental na Infraero e fazer da Empresa um 
exemplo no trato das questões ambientais. “Agradeço os empregados por terem 
participado da exposição de banners, da exibição dos filmes e de toda a programação, 
e à equipe da DEME que trabalhou com entusiasmo em prol do Meio Ambiente e da 
Infraero”, comentou Mauro. 
O presidente da Infraero, Gustavo do Vale, prestigiou o Coral e cumprimentou seus 
integrantes: “Parabéns pela apresentação musical e pelo importante trabalho de 
transmitir a mensagem de que a Infraero é uma Empresa que se preocupa com o Meio 
Ambiente”, finalizou o presidente. 
 

Teatro sobre conscientização ambiental na Regional Rio 
13/06/2011 
Como parte das atividades da Semana do Meio Ambiente, a Coordenação de Meio 
Ambiente da Regional do Rio de Janeiro (MERJ) promoveu a encenação de esquetes 
teatrais para os empregados que trabalham no aeroporto do Galeão e na sede 
da regional. 
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As apresentações surpreenderam as equipes, que trabalhavam quando os atores da 
empresa Atitude com Arte entraram nos escritórios para encenar um enredo que 
estimulava e alertava sobre a importância da preservação do meio ambiente. O 
objetivo da atividade foi mostrar aos empregados que pequenas atitudes, como usar 
ecobags, reduzir o consumo de água e realizar coleta seletiva, são fundamentais. 
Segundo o coordenador da MERJ, Fued Abrão, esse trabalho de conscientização é 
também essencial para que os empregados abracem os projetos de coleta seletiva em 
fase de implementação no Galeão. Três cooperativas já foram escolhidas para realizar 
esse serviço, que se iniciará no Teca e na Via de Serviço do aeroporto para depois se 
expandir por todo o Galeão. 
 

Campo de Marte aborda meio ambiente em palestras 
13/06/2011 
Na 1ª Semana do Meio Ambiente no Aeroporto de Campo de Marte, na capital 
paulista, os empregados puderam assistir a duas palestras, uma sobre conservação e 
uso racional da água e outra sobre sustentabilidade no cotidiano dos cidadãos e das 
empresas. A primeira foi apresentada pelo técnico da Sabesp, Antonio Carlos Barbella 
(à esq. na foto, ao lado do superintendente do aeroporto, Alex Barroso Júnior), e a 
segunda pela engenheira ambiental do Aeroporto de Congonhas, Michele Bomback.  
O evento foi realizado no dia 7 de junho e teve o objetivo de conscientizar e mobilizar 
a comunidade aeroportuária para contribuir para a preservação dos recursos naturais 
e a adoção de práticas sustentáveis. 
 

Ação de meio ambiente na Regional do Nordeste 
14/06/2011 
A Coordenação de Meio Ambiente da Superintendência Regional do 
Nordeste promoveu nesta terça-feira, 14 de junho, no auditório da SRNE, mais uma 
ação voltada para a conservação ambiental e, ao mesmo tempo, alertar para o perigo 
do consumo de gorduras saturadas. 
Com o título Mundo limpo, Vida melhor, a palestrante Érica Medeiros, analista 
ambiental da empresa ASA – Indústria e Comércio Ltda., discorreu sobre a 
importância e metodologia na coleta e reciclagem de óleos de fritura, tema bastante 
discutido nas revistas médicas. 
A palestra prendeu todas as atenções, já que o manuseio de óleos de fritura é um 
tema bastante comum a todos, daí a ênfase em não despejá-lo diretamente no ralo, 
onde se juntará à rede pluvial e ao lençol freático, contaminando mananciais e 
matando a vida nesses locais. 
Ao final da palestra, foram sorteadas ecobags feitas de banners usados em antigas 
campanhas e que agora servem para acondicionamento de compras de 
supermercados, dispensando as cada vez menos ecologicamente corretas sacolas 
plásticas. A ação faz parte das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. 
 

Seminário de meio ambiente na Regional do Sul 
14/06/2011 
Na manhã desta segunda-feira, 13 de junho, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, 
em Porto Alegre (RS), foi realizado o Seminário de Meio Ambiente ‘Qual é o tamanho 
da nossa pegada?’. 
Durante a abertura do evento, o superintendente da Regional do Sul, Carlos Alberto 
da Silva Souza, e o coordenador regional do Meio Ambiente, Douglas Hypolito de 
Souza, destacaram os objetivos do encontro de sensibilizar todos sobre a importância 
que os atos individuais têm para diminuir o impacto que geramos ao meio ambiente e 
apresentar os trabalhos desenvolvidos dentro desse princípio nos aeroportos da 
regional sul. 
Em um primeiro momento, foram apresentados vídeos que destacaram a importância 
das florestas para a sobrevivência de famílias que vivem nas regiões atingidas pela 
exploração das árvores. Dando continuidade à programação, a engenheira agrônoma 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAM), Carla V. Schnadelbach, 
palestrante convidada para o evento, falou sobre a escolha consciente e a expansão 
da cidade construída. Já a bióloga da Coordenação do Meio Ambiente, Ana Paula 
Fagundes, alertou sobre a importância da origem dos alimentos que consumimos, 
bem como dos transportes que utilizamos e do descarte que damos aos produtos após 
o uso. Ainda, segundo Ana Paula, “o grande desafio é tornarmos nossa pegada no 
planeta mais leve”. 
A fim de trazer para a prática o que estava sendo discutido, produtos da agroecologia 
e agricultura familiar foram expostos para degustação, fazendo com que os 
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convidados pudessem conhecer uma forma de produção e consumo de alimentos com 
responsabilidade social e ambiental, além de serem ricos em fibras e mais saudáveis 
para nosso organismo. 
Em um segundo momento, a área de meio ambiente mostrou como a Política 
Ambiental da Infraero é traduzida em ações para minimizar os impactos ambientais na 
Regional do Sul. Como exemplos, foram apresentados os aeroportos de Joinville, 
Navegantes, Pelotas, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre, o que permitiu aos 
colegas verificarem que o sucesso das atividades só é possível quando há a 
integração entre as diversas áreas da regional, tais como Navegação Aérea, 
Manutenção, Operações, Engenharia e Administração. 
 

Semana do Meio Ambiente 2011 do Aeroporto de Vitória 
15/06/2011 
A Semana do Meio Ambiente 2011 do Aeroporto de Vitória teve uma ampla 
programação organizada pela Coordenação de Meio Ambiente (GTVT-2) da Gerência 
Temporária de Empreendimentos (GTVT), com dois dias de palestras apresentadas 
por empregados da Infraero e de outras instituições, além de uma peça teatral 
encenada no mirante do 1º piso do terminal de passageiros. 
No primeiro dia de atividades, o engenheiro civil Luis Fernando Dias (VTMN-3) 
ministrou a palestra Coleta Seletiva Solidária, com o objetivo de conscientizar o 
público de que esse tipo de ação, além de integrar o programa de educação 
ambiental, é um processo de inclusão social que beneficia os catadores, que 
frequentemente têm como única fonte de renda os materiais descartados por 
entidades públicas. 
No segundo dia, a engenheira ambiental Vanessa Braga Lemos (GTVT-4) apresentou 
informações sobre o tema Licenciamento Ambiental, de suma importância para todos 
envolvidos com a obra de modernização do Aeroporto de Vitória, com ênfase nas 
etapas de licenciamento e as condicionantes impostas pelos órgãos ambientais. 
Organizado pela coordenadora de Meio Ambiente Maria Aparecida Conrado, o evento 
contou também com palestra do biólogo e mestre em botânica Marcelo Simonelli, 
sobre a  Importância da recuperação de áreas degradadas no estado do Espírito 
Santo. Simonelli atua como responsável técnico pelo programa de recuperação e 
reflorestamento da Reserva Ecológica Municipal Restinga de Camburi (REMRC), que 
utiliza mudas produzidas no viveiro do Canteiro de Obras da GTVT, no Aeroporto de 
Vitória. Após a palestra, os participantes visitaram o viveiro de mudas nativas, onde 
puderam conhecer o tipo de vegetação que é resgatada das áreas onde ocorrerá 
supressão de vegetação em decorrência das obras de ampliação do aeroporto. 
O Perigo aviário e o plano de manejo de fauna em aeroportos foi o tema de outra 
palestra, apresentada pelo biólogo Leandro Novaes (BIOCEV), que enfocou a prática 
da falcoaria. Por fim, a programação da Semana do Meio Ambiente 2011 do Aeroporto 
de Vitória foi finalizada com a apresentação da peça teatral Saúde é a gente que faz!, 
trabalho de conscientização desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Vitória, com o objetivo de orientar o público quanto à adoção das medidas preventivas 
contra a dengue. 
 

Superintendência de Meio Ambiente promove seminário 
27/07/2011 
No período de 27 a 29 de julho acontece o Seminário de Recursos Hídricos e 
Sustentabilidade no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, uma realização da 
Superintendência de Meio Ambiente (DEME). 
O objetivo do evento é capacitar os participantes – profissionais de engenharia (meio 
ambiente, projeto e obras) e manutenção da Infraero -, na gestão dos recursos 
hídricos. A intenção é estimular a implementação de ações que apresentem resultados 
com otimização no uso racional de água. 
Na abertura do Seminário, o superintendente de Meio Ambiente, Mauro Cauville, 
afirmou que as ações de sustentabilidade estão deixando de ser algo pró-ativo para 
serem obrigações legais que os gestores precisam cumprir. “Este Seminário irá 
contribuir para a eficiência dos projetos que estão sendo desenvolvidos pela Infraero”, 
disse. 
A primeira palestra do dia foi Águas e Efluentes nos Aeroportos da Superintendência 
Regional de São Paulo – SRSP, ministrada pela coordenadora de Meio Ambiente da 
SRSP, Amuni Omar Ghazzaoui. 
 

Programa ambiental da Pampulha ouve catadores 
10/08/2011 
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O programa de educação ambiental do Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha (MG) 
Asas à Educação promoveu, em julho, uma ação educativa com catadores de papel. 
Realizada no bairro São Bernardo, na região do aeroporto, a iniciativa identificou e 
cadastrou 16 catadores. 
Na ocasião, eles responderam a um questionário, que perguntava em que região 
moram, o tempo que desenvolvem a atividade, os principais pontos onde são feitas as 
coletas, bem como a venda dos materiais. Identificou-se também a quantidade média 
de materiais coletada diariamente e a renda média que cada um arrecada com a 
venda dos produtos.  Por fim, cada catador recebeu de presente uma muda de planta. 
Criado em setembro de 2010, o programa Asas à Educação é realizado por uma 
empresa contratada pela Infraero, que desenvolve ações de capacitação e 
conscientização ambiental no âmbito do Aeroporto da Pampulha, promovendo 
frequentemente palestras e distribuição de material educativo e mudas de espécies 
variadas. 

 

Santarém apoia campanha de conscientização ambiental 
15/09/2011 
O Aeroporto de Santarém/Maestro Wilson Fonseca (PA) aderiu à campanha 
promovida pela Gerência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), em Santarém, no período de 15 a 19 de setembro, onde 
serão intensificadas as ações de conscientização e fiscalização quanto ao uso de 
partes de animais silvestres em artesanatos. Intitulada “Não tire as penas da vida”, a 
campanha ocorrerá durante a semana do Sairé, tradicional evento cultural da região. 
“Sacrificar animais silvestres para fazer qualquer tipo de objeto é crime”, explica Hugo 
Américo Schaedler, gerente do Ibama em Santarém. 
“Infelizmente esse tipo de situação ainda é comum, mas o Ibama sempre orienta a 
comunidade visando impedir maus tratos e mortes de animais para a confecção de 
brincos, colares e outros materiais. E nesse sentido, também é fundamental 
conscientizar os turistas para que não comprem adereços dessa natureza, pois quem 
fabrica só o faz por haver a demanda, que geralmente é de turistas”, completa. 
Durante a campanha, uma equipe do Ibama distribuirá panfletos educativos na sala de 
desembarque do aeroporto. Para a superintendente Socorro Souza, “é muito 
importante aderirmos à campanha dos órgãos ambientais, atendendo à Política 
Ambiental da Infraero que contempla diversas ações  com o objetivo de harmonizar as 
operações aeroportuárias com o meio ambiente, cujo respeito é imprescindível.” 
 

Campanha de meio ambiente comemora 430 edições 
26/10/2011 
Um trabalho dedicado e comprometido vem sendo desenvolvido há nove anos pela 
Coordenação de Meio Ambiente da Superintendência Regional do Nordeste, 
esclarecendo, informando e, principalmente, educando os colaboradores, abordando 
não apenas os aspectos ambientais que envolvem as atividades aeroportuárias, mas 
principalmente a construção de uma verdadeira consciência ambiental para com o 
planeta. Esse trabalho é conduzido pelo arquiteto Fernando Tenório Aoun 
Filho, colaborador que desde 2001 conduz a Política de Meio Ambiente da Empresa 
nos aeroportos vinculados à SRNE. 
“No princípio eram apenas textos estáticos, emitidos através do aplicativo Word do 
Programa Office, do Windows, divulgados aleatoriamente, até chegarmos à prática de 
hoje, com as mensagens preparadas no aplicativo Power Point, do mesmo programa, 
no modo apresentação de slides, plenas de cores e de movimento, faltando apenas 
som, veiculadas a cada semana, tradicionalmente às sextas-feiras”, resume Aoun. 
A realização desse trabalho se insere no Programa de Educação Ambiental da 
Infraero, com as mensagens divulgando instruções de caráter ambiental a serem 
seguidas, realizações da gestão em conformidade com leis e regulamentos ambientais 
nacionais e internacionais nos aeroportos da SRNE, ou ainda questões gerais de 
interesse do meio ambiente, desde que se promova uma ligação entre elas e o nosso 
negócio no aeroporto. Da mesma forma, as mensagens sempre procuraram destacar 
fatos de todos os aeroportos, permitindo que seus integrantes se 
enxerguem nelas, gerando interesse efetivo por seu conteúdo educativo, descritos 
com um viés de comicidade, com esse mesmo objetivo. 
Também com o tempo, essas mensagens educativas passaram a ser enviadas a um 
universo mais amplo na Infraero, com a inclusão de integrantes da Superintendência 
de Meio Ambiente e demais coordenadores de Meio Ambiente nas Superintendências 
Regionais e Gerências de Obras Brasil afora, entre os destinatários. “A educação é 
uma tarefa que se pretende fazer de forma persistente e continuada, razão pela qual 
as mensagens da Campanha de Educação Ambiental da Infraero têm perseverado em 
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sua meta de disseminar instruções, divertindo. Esperamos estar atendendo aos 
nossos objetivos. Sempre recebemos um feedback sobre essas mensagens, 
acenando que estamos na direção convergente do que pretendemos”, ressalta 
Fernando Aoun. 
 

Meio Ambiente: Belém reutiliza insumos 
28/10/2011 
A Coordenação de Meio Ambiente da Regional do Norte (MENO) iniciou em 28 de 
outubro a distribuição de blocos de papéis reutilizados entre os empregados lotados 
em Belém. A ação da MENO contou com o apoio da Coordenação de Segurança 
Operacional (SGSO) do Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans/Júlio Cezar 
Ribeiro (SBBE), responsável pelo corte dos papéis. 
A matéria-prima foi doada pelas áreas regionais de Marketing e Comunicação Social 
(MCNO), Licitações (ADNO-3), Recursos Humanos (ADNO-2), Meio Ambiente 
(MENO) e Financeira (FINO), e do SBBE, como Manutenção (BEMN) e Recursos 
Humanos (BEAF-1). 
“Estamos iniciando um despertar para a reutilização de recicláveis no aeroporto. Esta 
é uma ação prática para conscientizar as áreas a tomarem iniciativas para evitar o 
desperdício, especialmente de papel, seja imprimindo nos dois lados da folha, ou 
usando como rascunho. O importante é ter o compromisso de reutilizar”, declarou o 
engenheiro ambiental Bruno Barreto. 
Foram arrecadados aproximadamente o equivalente a quatro resmas de papel, mas a 
grande maioria ainda não foi transformada em blocos. 
Inicialmente foram confeccionados 70 blocos, “mas já estamos preparando a segunda 
leva por encomenda das áreas, todos se interessaram e querem colaborar”, afirmou 
Barreto. 
Em até mais uma semana, o restante do material deve ser transformado. 
“Nossa intenção é colaborar para um despertar de utilização sustentável dos recursos 
disponibilizados pela Empresa e, com isso, disseminar a cultura de reutilização nas 
demais áreas da regional e aeroportos”, frisou o coordenador regional de Meio 
Ambiente, Franney Oliveira. 
 

Natal Sustentável Infraero – É você quem Faz 
07/11/2011 
O Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans/Júlio César Ribeiro iniciou no dia 1º 
de novembro a Campanha Natal Sustentável Infraero - É você quem Faz, através de 
parceria com a Prefeitura de Benevides (PA), Paratur e do projeto turístico sócio-
ambiental Natal de Benevides, que produz decoração natalina com garrafas pet 
recicladas. A conscientização é o principal fator a ser observado nessa campanha que 
tem como foco principal as futuras gerações e o processo de educação ambiental 
realizado nas escolas do entorno do aeroporto que apóiam a 
 iniciativa. Contribuindo com a destinação ecologicamente correta na reutilização 
destes resíduos, aumentando assim a vida útil dos aterros sanitários. A campanha 
envolve toda a comunidade aeroportuária e do entorno do aeroporto, como as escolas 
e supermercados, além da possibilidade da própria população participar da ação, com 
a disponibilização de pontos de coleta nos portões de acesso ao Terminal de 
Passageiros. Para decorar o aeroporto serão necessárias aproximadamente 50 mil 
garrafas pet, que se transformarão em símbolos natalinos, especialmente em estrelas, 
prontas para receber o turista que desembarca na principal porta de entrada da 
Amazônia, fortalecendo, assim, a exemplo da Cidade de Gramado, o turismo na 
região metropolitana de Belém. Para o superintendente do aeroporto, Samuel Sales, a 
iniciativa da campanha significa “a realização de uma meta que envolve toda a 
comunidade em prol do meio ambiente, promovendo encanto, alegria e 
embelezamento”. A decoração do aeroporto terá início na segunda semana do mês de 
novembro e ficará exposta até 6 de janeiro, Dia de Reis. Estão previstas uma árvore 
de sete metros dentro do aeroporto, decoração flutuante com estrelas na área interna 
e na área do estacionamento do aeroporto. 
 

Norte realiza I Encontro de Meio Ambiente 
09/11/2011 
A Coordenação de Meio Ambiente da Regional Norte (MENO) realiza, de 8 a 9 de 
novembro, o I Encontro Regional de Meio Ambiente (I Erema). O evento acontece no 
Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro, e conta com a 
participação dos colegas Jarbas Lacerda, Juliana Júnia e Charles Rocha, da 
Superintendência de Meio Ambiente. 
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“O objetivo do evento é nivelar as demandas ambientais com todos os apoios da 
regional, melhorando a interação entre as áreas afins da Superintendência, 
conhecendo melhor as interfaces”, declarou Franney Oliveira, coordenador da MENO. 
Em sua apresentação, Jarbas Lacerda falou sobre a estrutura da área de Meio 
Ambiente dentro da Empresa, bem como dos programas desenvolvidos. De acordo 
com ele, “o foco é manter a operacionalidade com segurança, tanto para o meio 
ambiente, incluindo os seres humanos, quanto para os equipamentos. Os impactos 
vão existir, e nossa missão é minimizá-los”. Jarbas discorreu ainda sobre a 
importância da educação ambiental para o corpo funcional da Empresa e comunidade 
do entorno dos aeroportos. Tratou também das problemáticas ambientais que atingem 
os aeroportos, no que diz respeito a recursos hídricos, gestão de contratos de energia 
e ruídos, entre outros. 
Ao abrir o I Erema, o superintendente regional, Paulo Roberto Pereira da Costa, 
enfatizou que o planeta é nosso e precisa ser conservado. 
“Nossa regional é ambiental, está na Amazônia. A estrutura da MENO já melhorou, 
vem crescendo. Os nossos aeroportos também estão melhorando nesse sentido. É 
uma satisfação trazê-los aqui para esse encontro, para discutirmos questões técnicas 
que têm afligido os aeroportos nesse quesito”, afirmou Paulo Roberto. 
O superintendente regional também falou sobre a importância da adequação 
profissional para a área. “Seria muito importante que os aeroportos tivessem um 
técnico em Meio Ambiente para que pudéssemos organizar melhor a área”. 
 
 

Aeroporto do Recife promove consciência ambiental 
23/12/2011 
Nos últimos dias 21 e 22 de dezembro, 50 crianças da comunidade Paz e Amor 
puderam conhecer de perto a rotina operacional de um aeroporto. Apesar de morarem 
nas proximidades do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre, 
ficaram admiradas com toda a movimentação. 
A visita começou com um passeio pelo pátio de manobras. Acompanhadas pelo 
assistente Leonardo Pimentel, os jovens receberam orientações sobre porque não se 
deve jogar resíduos sólidos nas proximidades do sítio aeroportuário, pois tornam-se 
focos atrativos de animais. Aprenderam também sobre a importância de contribuir com 
a natureza e ajudar a preservá-la. 
Em seguida, partiram para a sala de imprensa, onde assistiram a uma palestra sobre 
perigo aviário, ministrada pelo coordenador de segurança operacional, João Eduardo 
Barbosa. O coordenador explicou que acidentes envolvendo colisões entre aeronaves 
e pássaros podem causar grandes danos materiais e vítimas fatais. Para João, a ação 
serviu para conscientizar para as práticas ambientais, tornando aqueles jovens em 
agentes multiplicadores. 
“As crianças entenderam que não se deve jogar lixo nem tentar pegar a bola de 
futebol que cair na área do aeroporto. Elas ficaram com medo dos acidentes que 
podem acontecer com aviões e com elas mesmas”, afirmou a vice-presidente da 
associação de moradores da comunidade Paz e Amor, Sonia Maria. 
 

Conscientização ambiental em Juazeiro do Norte 
23/12/2011 
Ocorreu nesta sexta-feira, 23 de dezembro, no Aeroporto de Juazeiro do Norte – 
Orlando Bezerra de Menezes, palestra sobre o tema Educação Ambiental.  O evento 
promovido pela Coordenadoria de Atividades do SGSO, integra as ações previstas no 
Programa de Educação Ambiental da Infraero e visa orientar e sensibilizar o público 
quanto à prática de medidas mitigadoras do perigo aviário no aeroporto. 
A palestra, ministrada pelas biólogas Liana Geraldo e Manuele Eufrásio, da empresa 
Ato Consultoria e Engenharia Ambiental, e que teve como público-alvo empregados 
 da Infraero, marca o início de uma série de eventos relacionados à educação 
ambiental. 
Durante o encontro, as palestrantes enfocaram, dentre outros assuntos, a importância 
da eliminação dos focos atrativos para a avifauna, como descarte irregular de lixo e 
outras atividades potencialmente atrativas e, ainda, a formação de espelhos d’água no 
interior do sítio aeroportuário. Em sua fala, a bióloga Liana Geraldo destacou a 
importância de atividades que visam a conscientização ambiental da comunidade 
aeroportuária, visto que esta é constituída por pessoas que, em boa parte, atua 
diretamente na ponta de todo o processo, cabendo as mesmas implementar ações 
que contribuirão para diminuição da incidência de animais no aeroporto. 
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Aeroporto do Recife promove consciência ambiental 
23/12/2011 
Nos últimos dias 21 e 22 de dezembro, 50 crianças da comunidade Paz e Amor 
puderam conhecer de perto a rotina operacional de um aeroporto. Apesar de morarem 
nas proximidades do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre, 
ficaram admiradas com toda a movimentação. 
A visita começou com um passeio pelo pátio de manobras. Acompanhadas pelo 
assistente Leonardo Pimentel, os jovens receberam orientações sobre porque não se 
deve jogar resíduos sólidos nas proximidades do sítio aeroportuário, pois tornam-se 
focos atrativos de animais. Aprenderam também sobre a importância de contribuir com 
a natureza e ajudar a preservá-la. 
Em seguida, partiram para a sala de imprensa, onde assistiram a uma palestra sobre 
perigo aviário, ministrada pelo coordenador de segurança operacional, João Eduardo 
Barbosa. O coordenador explicou que acidentes envolvendo colisões entre aeronaves 
e pássaros podem causar grandes danos materiais e vítimas fatais. Para João, a ação 
serviu para conscientizar para as práticas ambientais, tornando aqueles jovens em 
agentes multiplicadores. 
“As crianças entenderam que não se deve jogar lixo nem tentar pegar a bola de 
futebol que cair na área do aeroporto. Elas ficaram com medo dos acidentes que 
podem acontecer com aviões e com elas mesmas”, afirmou a vice-presidente da 
associação de moradores da comunidade Paz e Amor, Sonia Maria. 

 

Pricipais ações de 2011: 

Recursos hídricos 

Realização de oficina e seminário sobre recursos hídricos e sustentabilidade no 
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco 
Montoro (SP) e no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio 
Carlos Jobim (RJ); elaboração de termos de referência para drenagem de águas 
subterrâneas; implantação do Projeto Hidroaer e do  desenvolvimento do 
sistema Gestão de Consumo de Água (GCA) no  Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro (SP); revisão dos 
requisistos ambientais; e inserção do Plano de Controle Ambiental de Obra 
(PCAO) no Mages. 

Sem Escalas 
 
Preservação da água é tema de campanha 
18/02/2011 
A superintendente do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, Maria Edwirges 
Madeira, recebeu na quinta-feira, 16, a visita de representantes da Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais (Copasa/MG), para formalizar junto à Infraero a parceria 
para promoção de uma campanha de mobilização, no Terminal de Passageiros, no dia 
Mundial da Água, data que a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu 
como o dia 22 de março, para alertar e discutir temas relacionados à necessidade de 
preservação desse bem natural. 
Em 2011, o foco da campanha será o relacionamento da sociedade com a água. Para, 
isso serão realizadas ações no aeroporto e em diversos pontos da capital mineira, 
como a distribuição de copos de água, brindes, apresentações musicais e mensagens 
no sistema de som, alusivas à data. 
 

Infraero disponibiliza água para seus aeroportos 
22/03/2011 
De onde vem a água do seu aeroporto? A torneira é só a última parada. A realidade 
do fornecimento de água é diferente de aeroporto para aeroporto. O suprimento pode 
vir diretamente da adutora da concessionária de água, tendo origem, neste caso, em 
rios, lagos ou poços explorados pela concessionária local, ou ter origem dentro do 
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próprio sítio aeroportuário, através da exploração própria de poços ou fontes 
alternativas de água.  
Para resolver seu problema de fornecimento de água de forma economicamente 
viável, a Infraero já construiu até mesmo barragem, com é o caso da Barragem do 
Bujari, no Acre, construída  e operada em convênio com o Governo do Estado, desde 
2005. 
Poços superficiais, poços profundos, são realidades comuns aos aeroportos da 
Infraero, representando mais de 50% do seu consumo.  
E o aproveitamento de água de chuva para fins não potáveis também está começando 
a fazer parte das fontes alternativas de água, levando em consideração o custo da 
água potável e/ou dificuldades de obtenção de água potável em alguns aeroportos. 
Nesta questão, vale ressaltar os aeroportos de Cruzeiro do Sul (AC), Santos Dumont e 
Galeão (RJ). Este último, em particular tem realizado também excelente trabalho 
quanto a reuso de efluente, tal qual foi divulgado aqui no Sem Escalas em matérias 
anteriores. 
 

Superintendência DE MEIO AMBIENTE INFORMA 
23/03/2011 
A Gestão de Recursos Hídricos na Infraero visa primordialmente adotar ações para o 
uso racional da água, objetivando a economia de recursos, utilização de fontes 
alternativas de água, proteção de mananciais e preservação de nascentes e cursos 
d’água, de forma compatível com as atividades dos aeroportos.  
Devido ao excelente trabalho realizado na busca e utilização de fontes alternativas de 
água, a Gestão de Recursos Hídricos no Aeroporto Internacional do Rio de 
Janeiro/Galeão tem sido objeto de diversas publicações técnicas. Neste sentido, 
convidamos a comunidade aeroportuária a consultar matéria específica publicada pela 
revista Hydro neste mês de março e disponibilizada em ambiente de rede, com 
matérias anteriores.  
A Superintendência de Meio Ambiente (DEME) parabeniza a equipe do aeroporto do 
Galeão e todos os empregados da Infraero que, direta ou indiretamente, batalharam 
pelo sucesso desse projeto.  
 

Desperdiçar água é rasgar dinheiro 
23/03/2011 
Se você mora em casa, pode ser que passe pelo hidrômetro e nem olha para ele. Às 
vezes, até se lembra na hora de pagar a conta. Em seu prédio, você nem tem ideia de 
sua conta de água. Fica preocupado com aquela compra extra que pode aumentar o 
condomínio em 5%, e esquece que a conta de água compromete 10% a 20% do 
orçamento do condomínio. Ou age como se não pudesse fazer nada para tentar 
reduzir esse custo em seu prédio. Mas há muito que pode ser feito. 
O hidrômetro é um aparelho utilizado para medir o consumo de água. Assim, toda vez 
que você abrir a torneira ou der descarga, o hidrômetro entra em ação. É ele que 
marca a quantidade de água que você consome. Se o hidrômetro de sua casa está 
rodando sem que nenhum equipamento nem a caixa d’água estejam recebendo água, 
então existe um vazamento. O hidrômetro também serve para avaliar o desperdício de 
água. 
Ninguém rasga dinheiro, não é? Bem, infelizmente tem muita gente que rasga 
dinheiro, sim. Quando existe um filete d’água aflorando na terra, pode ser que a 
tubulação esteja rompida e você pode estar rasgando dinheiro. Quando percebe um 
filete de água saindo direto da torneira, está rasgando dinheiro. Quando demora horas 
no banho, está rasgando dinheiro. Quando utiliza mangueira para diversos serviços 
em casa que poderiam ser realizados com balde e rodo ou com vassoura, você está 
rasgando dinheiro. 
E nos prédios e condomínios, quando verificamos ou desconfiamos de alguma 
situação de desperdício em relação à água e não comunicamos ao síndico ou ao 
porteiro, também estamos jogando dinheiro fora. É o caso, por exemplo, de quando 
estamos na garagem e ouvimos barulho constante e forte de água. Pode ser problema 
decorrente do reservatório ou pode ser que a válvula de descarga do salão de festa 
esteja quebrada. Fique atento aos vazamentos e desperdícios. Fique atento ao seu 
hidrômetro. 
Nos aeroportos da Infraero já existem instalados hidrômetros em diversas áreas e, 
para os novos projetos e obras, estão sendo previstos mais medidores. É assim que 
estão sendo identificados equipamentos que são grandes consumidores de água e 
que não precisam ser abastecidos com água potável, como as torres de refrigeração 
de ar condicionado, a água utilizada nas obras, os veículos de combate a incêndio que 
são testados diariamente e muitos outros equipamentos. 
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Amanhã você conhecerá os equipamentos economizadores de água aqui no Sem 
Escalas. 
 

Aeroporto Tancredo Neves em prol da água 
23/03/2011 
O Aeroporto Internacional Tancredo Neves (MG), em parceria com a Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais (Copasa), realizou no dia 22 a campanha Água da 
Gente, em comemoração ao Dia Mundial da Água. 
De acordo com o que foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), a 
mobilização tem o objetivo de provocar uma reflexão sobre o recurso natural mais 
importante do planeta. 
Na expectativa de que essa mensagem se espalhe e contribua para a reflexão sobre o 
uso consciente da água, foram distribuídos no saguão, nas salas de embarque e 
desembarque do aeroporto, copos de água, adesivos e marcadores de livros com a 
marca de um coração formado pela união de duas gotas de água.   
 

Medidas simples ajudam aeroportos a economizar água 
24/03/2011 
Desde a década passada, leis estaduais e municipais determinam que as empresas 
públicas devem adotar medidas voltadas para a economia de água. Em 1994 o 
governo federal instituiu o Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água 
(PNCDA), que alavancou muitas pesquisas. 
Como resultado de ação conjunta entre órgãos governamentais, instituto de pesquisas 
e indústrias fornecedoras da construção civil, têm-se obtido novos processos, produtos 
e componentes de sistemas hidráulicos prediais, destinados à eficientização do uso da 
água. 
Nos aeroportos da Infraero, entre as primeiras ações de controle do desperdício, 
temos a instalação, já em 1994, de torneiras hidromecânicas de acionamento 
automático. Hoje em dia é possível até instalar registros para chuveiros com 
acionamento automático, temporizado. 
O passo seguinte, nos aeroportos, foi a substituição das bacias sanitárias e válvulas 
de descarga, por equipamentos que possibilitassem o consumo de menos água para o 
seu funcionamento. Surge em 1998, o Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade do Habitat (PBQP-H), que exigia “atingir a meta de volume máximo de 
descarga em torno de 6 litros ou valor que implique no menor consumo de água”. 
O seu prédio foi construído antes de 2004? Se for, pode ser que esteja com bacias 
sanitárias e válvulas de descarga ou bacias com caixas acopladas entre 13 e 20 litros 
para uma perfeita descarga. Já fez as contas de quanto o condomínio pode estar 
desperdiçando? 
Torneiras de acionamento automático não são muito adequadas para se colocar em 
uma residência. Mas existe uma série de dispositivos que você pode instalar, custam 
pouco e não fazem diferença quanto ao conforto. Veja a tabela abaixo. E para saber 
mais, pesquise na internet o que é “regulador de vazão” ou “restritor de vazão”. 

 

Infraero avalia aproveitamento de água pluvial em Vitória 
28/03/2011 
 Na busca pela sustentabilidade de seus empreendimentos, a Superintendência de 
Estudos e Projetos da Infraero (DEPE) em conjunto com a Superintendência de Meio 
Ambiente (DEME) e a Gerência Temporária de Empreendimentos (GTVT), do 
Aeroporto de Vitória/Eurico de Aguiar Salles (ES), promoveram entre os dias 16 e 18 
de março uma missão conjunta dos profissionais da Empresa e do Departamento de 
Engenharia e Construção do Exército (DEC) para avaliar as soluções de drenagem 
para o projeto de infraestrutura da 2ª pista de pouso e decolagem, novos pátios e táxis 
do aeroporto da capital capixaba. O sistema de drenagem de um aeroporto capta uma 
imensa quantidade de água pluvial (água de chuva), tornando-se, portanto uma 
excelente fonte de água alternativa a ser avaliada. 
A missão teve início na quarta-feira, 16, com uma visita técnica ao Aeroporto 
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Tom Jobim (RJ), onde foi apresentado pela 
empresa CDN Serviços de Água e Esgoto, todo o sistema de Recursos Hídricos, com 
destaque para os materiais e métodos adotados, melhorias no sistema de água e 
esgoto, implantação de fontes alternativas de água, exploração de água subterrânea, 
aproveitamento de água de chuva, reuso, equipamentos onde são utilizadas cada 
fonte alternativa de água e resultados obtidos desde o início dos trabalhos em 2005. 
Na quinta e sexta-feira, a equipe se deslocou para Vitória, onde se reuniu com 
representantes da prefeitura municipal por meio das secretarias de Obras, 
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Desenvolvimento da Cidade e de Meio Ambiente para discussão, entre outros itens, 
da possibilidade de aproveitamento da água para fins não potáveis, já que o aeroporto 
está localizado próximo de áreas de preservação permanente e considerando-se as 
preocupações da Infraero com a preservação do meio ambiente. 
Assim como ocorre em outros aeroportos da Rede, o projeto está em fase de estudo. 
Para a decisão final serão necessárias as respectivas avaliações técnicas, 
econômicas e ambientais. E a avaliação perfeita dos resultados está relacionada 
exatamente à ação conjunta entre as áreas da Empresa em conjunto com os órgãos 
envolvidos. 
 

Até quando a Terra será o planeta água? 
31/03/2011 
Como parte do Programa de Educação Ambiental da Coordenação de Meio Ambiente 
do Empreendimento de Vitória (GTVT-2) em comemoração ao dia mundial da água 
foram realizadas no aeroporto da capital capixaba palestras de conscientização 
quanto ao uso racional deste recurso natural e a importância da preservação dos 
recursos hídricos para as gerações futuras. A coordenadora de Meio Ambiente da 
GTVT, Maria Aparecida Conrado, abriu o evento apresentando os 11 programas de 
meio ambiente da Infraero: licenciamento, resíduos, recursos hídricos, solos e flora, 
riscos ambientais, ruído, fauna, emissões, energia, sustentabilidade, treinamento e 
capacitação. Em seguida a Engenheira Ambiental, Vanessa Lemos apresentou a 
palestra com o tema “Terra, Planeta Água – Até Quando?”. “Apenas 2,5% do volume 
total de água existente no Planeta é água doce e menos de 1% da água doce do 
mundo está disponível para o uso humano”, declarou Vanessa. 
Fechando o evento, o Gerente de Energia e Sustentabilidade da Sede (MEES), 
Francisco Carlos de Freitas, ministrou a palestra “Gestão de Recursos Hídricos no 
Aeroporto do Galeão”, apresentando o caso de sucesso do Aeroporto Internacional do 
Rio de Janeiro, que conseguiu reduzir o seu consumo de água potável em cerca de 
45% através da implementação de tecnologias de reuso que possibilitam a utilização 
de esgoto tratado como fonte alternativa de processos que não requeiram água 
potável. 
 

Água no aeroporto de Salvador é tema de mestrado 
04/04/2011 
A engenheira sanitarista Maria Thaís Menezes Freire, aluna do mestrado da Escola 
Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA), apresentou no último dia 25, a 
dissertação “Consumo Racional da Água no Aeroporto Internacional de Salvador, 
objeto da Chamada Pública água em aeroportos – Projeto Aguaero, já divulgado aqui 
no Sem Escalas. 
O aeroporto da capital baiana movimenta cerca de 30% dos passageiros do nordeste 
e tem apresentado o consumo médio de 24L/pax, inclusos aí alguns consumos que 
independem da movimentação de passageiros, tais como ar condicionado, lavagem 
de pisos, etc. 
A pesquisa apresentou alguns objetivos específicos. A identificação dos padrões de 
consumo de água no aeroporto. A caracterização do perfil de consumo de água dos 
usuários e passageiros do aeroporto. Estimar os consumos de água dos aparelhos 
sanitários (mictório e lavatório). Propor medidas e tecnologias para o uso eficiente da 
água e fornecer à Infraero subsídios para implantação de ações. 
Durante a pesquisa foi constatado que economizar água não é apenas uma decisão 
da hidráulica, estando a sustentabilidade de um aeroporto intimamente ligada às 
questões de arquitetura. Isso pode se comprovar, por exemplo, através do consumo 
de água na torre de refrigeração, que consome cerca de 170m3 por dia (medições de 
2008), sendo no aeroporto de Salvador, o segundo grande consumidor. Esse consumo 
é diretamente influenciado por todo o material que envolve a edificação (cobertura, 
vidros, paredes e pinturas) com sua capacidade de absorção e transmissão de calor. 
Uma informação importante, para fins de projeto, que vale destacar, foi a pesquisa 
realizada junto aos usuários que conclui que maior privacidade junto aos mictórios 
permitiria reduzir o número de bacias sanitárias e, consequentemente, o consumo de 
água, pois uma bacia sanitária consome 20 vezes o de um mictório. Essa também é 
uma decisão de arquitetura. 
Outras propostas de economia de consumo também foram apresentadas pelo projeto. 
Assim sendo, destacamos que se queremos economizar no consumo de água de uma 
edificação e, em especial, de um aeroporto, a arquitetura é a principal disciplina de 
atuação, aliada às áreas de hidráulica, mecânica (ar condicionado) e elétrica. 
Um benefício imediato do projeto foi que durante a pesquisa, os empregados da 
manutenção do aeroporto foram treinados na calibração dos equipamentos, 
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apresentando reduções significativas de consumo em litros/passageiros entre 2007 e 
2010. Ao final, a pesquisa também propõe 6 cenários de melhoria para os sanitários 
públicos, que levariam a uma redução de até 77% do consumo da cada sanitário. 
A pesquisadora e seu orientador fizeram questão de agradecer os empregados do 
aeroporto, em especial os empregados de manutenção e de meio ambiente, bem 
como a Superintendência de Meio Ambiente da Infraero (DEME), os quais, agindo em 
parceria, em tudo contribuíram para o sucesso de toda a pesquisa. 
Estiveram presentes no evento professores da UFBA, do Instituto de Tecnologia da 
Aeronáutica (ITA), alunos da UFBA, a Coordenação de Meio Ambiente do Aeroporto 
de Salvador e a Coordenação de Recursos Hídricos e Solos da Superintendência de 
Meio Ambiente da Sede (DEME). 
 

Novos hábitos em prol da conservação da água 
11/04/2011 
Entre 28 de março e 8 de abril, 385 empregados  participaram da segunda enquete 
sobre o tema Conservação da Água, realizada pela Superintendência de Meio 
Ambiente da Infraero, em comemoração ao Dia Mundial da Água (22/3). Nesta 
segunda pesquisa, os colaboradores indicaram dois hábitos que irão adotar para fazer 
com que a Terra continue sendo o Planeta Água.  Entre as seis opções, as mais 
votadas foram “vou tomar banhos mais curtos” (180 votos) e “vou fechar a torneira 
enquanto escovo os dentes” (173 votos). Confira no ranking acima quais serão as 
novas práticas dos colaboradores da Infraero em prol do meio ambiente, a partir de 
agora. 
 

Recursos hídricos em foco 
20/05/2011 
Na manhã de  18 de maio, profissionais  da Infraero das áreas de  meio ambiente, 
engenharia e manutenção, participaram do Encontro sobre Recursos  Hídricos da 
Regional São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. 
O objetivo dessa reunião de trabalho, de acordo com o  superintendente regional, 
Willer Larry Furtado, foi  analisar a situação dos recursos hídricos em relação 
à demanda e oferta no terminal aeroportuário de Guarulhos. “Propor soluções viáveis 
e que resultem em economia de consumo e uso racional da água nos terminais 
aeroportuários é uma das missões da Política de Meio Ambiente da Infraero e desta 
gestão na regional”, disse  o superintendente. 
Durante o encontro, o grupo apresentou quais os setores com  maior 
representatividade de utilização da água  no Aeroporto de Guarulhos e quais as 
alternativas que podem ser implementadas para  o uso racional deste recurso natural. 
De acordo com os estudos realizados,  os sistemas  de sanitários  e de ar–
condicionado são os  de maior consumo. 
Uma das sugestões apresentadas foi a implementação do sistema  de reuso da água 
em diferentes setores do terminal aeroportuário que não demandam  necessidade de 
utilização de água potável. 
Durante a reunião  foram abordados  outros temas, como: tratamento de efluentes, 
legislação vigente e dados de outros aeroportos da rede, como Viracopos/Campinas, 
Congonhas, Campo de Marte, todos em São Paulo, e Salvador na Bahia. 
 

Viracopos instala válvulas econômicas em sanitários 
24/08/2011 
Dando continuidade às medidas sustentáveis no Aeroporto Internacional de 
Viracopos/Campinas (SP), a Gerência de Manutenção do aeroporto iniciou a 
instalação de válvulas de descarga “duo fluxo”; equipamentos mais modernos e 
econômicos que os tradicionais, pois oferecem duas possibilidades de descarga nos 
sanitários. 
As opções são descargas de três litros de vazão, recomendada para dejetos líquidos, 
e seis litros, para dejetos sólidos. A estimativa é de que as melhorias representem 
uma redução entre 15% e 25% no consumo, já que as válvulas atuais chegam a 
gastar até 12 litros por descarga. “Mas isso dependerá do bom senso e da 
colaboração dos usuários na utilização das válvulas”, ressalta Ivander Gomes, 
coordenador de sistemas comerciais da Gerência de Manutenção. 
Inicialmente foram trocadas oito válvulas nos sanitários próximos ao check-in, 
entretanto, a meta é que todas as válvulas de descarga dos sanitários do Terminal de 
Passageiros do aeroporto sejam trocadas, o que deve ocorrer num período de três a 
quatro meses. 
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“As medidas comprovam a preocupação da Infraero com a aplicação de medidas 
sustentáveis para diminuir o consumo de recursos, como água e energia, reduzindo os 
impactos ao meio ambiente”, comenta Mário Tinen, gerente de Manutenção de 
Viracopos. 
Além das válvulas de descarga, também está em realização a troca das torneiras dos 
toaletes. As novas, com acionamento automático e arejador, devem reduzir o 
consumo dos 6 litros atuais para 1,8 litro por minuto de acionamento. 

 

Conservação de solo e flora 

Duas importantes ações com essa finalidade ocorreram no Aeroporto 
Internacional de Curitiba – Afonso Pena: a elaboração do Plano de Recuperação 
de Áreas Degradadas e um estudo para destinação do solo e material orgânico 
para nivelamento de terrenos. A Infraero concedeu, ainda, apoio técnico para 
fiscalização do Estudo de Impacto Ambiental do Aeroporto Internacional de 
Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães e do Aeroporto de Ilhéus/Bahia – 
Jorge Amado. Além disso, foram executados os inventários florestais  no 
Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas e no Aeroporto Internacional de 
São Gonçalo do Amarante, visando obter autorização dos órgãos ambientais 
para supressão de vegetação considerada obstáculo pelo controle de voo.  

 
Sem Escalas 
 
Recuperação de áreas degradadas em Macapá 
29/04/2011 
A Superintendência de Meio Ambiente (DEME) e a Coordenação de Meio Ambiente da 
Regional do Norte (MENO), em continuidade ao Programa Solos e Flora desenvolvido 
nos aeroportos da Rede Infraero, realizou na quarta-feira, 27, no canteiro de obras do 
Aeroporto Internacional de Macapá/Alberto Alcolumbre, reunião com empregados da 
Gerência Temporária de Engenharia (GTMQ) e a Empresa Veritas Engenharia 
Ambiental, objetivando o nivelamento da equipe de fiscalização do contrato 
juntamente com a contratada, a qual está em processo de mobilização iniciado em 6/4 
para prover a implantação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 
das Jazidas 1 e 7, localizadas em área patrimonial do Aeroporto Internacional de 
Macapá. 
“Sendo parte da Política Ambiental da Infraero, o Programa Solos e Flora busca 
garantir a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento harmônico das atividades 
aeroportuárias, estabelecendo um equilíbrio ambiental, reduzindo os impactos 
resultantes da construção e expansão da infraestrutura aeroportuária”, declarou o 
coordenador de Meio Ambiente da Regional Norte, Franney Oliveira. 

 

Monitoramento de ruído 

Finalização do Termo de Contrato do Sistema de Monitoramento de Ruídos 
(SMR) e contratação de serviços de operação e manutenção desse sistema no 
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco 
Montoro e no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino 
Kubitschek; treinamento de engenheiros ambientais sobre monitoramento de 
ruídos aeronáuticos. 
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Gerenciamento de emissões atmosféricas 

Elaboração de projetos de emissões e inventário de dispersões no Aeroporto 
Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro, no 
Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas e no Aeroporto de São 
Paulo/Congonhas.  E revisão do gerenciamento das emissões no Aeroporto 
Internacional de Natal – Augusto Severo. 

 
Sem Escalas 
 
Projeto Emissões São Paulo é debatido em Viracopos 
02/06/2011 
A equipe que compõe o projeto Emissões São Paulo reuniu-se na última semana no 
Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas (SP) para debater e definir as fontes 
de emissões atmosféricas nos aeroportos, a metodologia que será utilizada para a 
realização dos cálculos e os dados necessários para o desenvolvimento do projeto. 
Este foi o segundo encontro do grupo que é composto por engenheiros ambientais das 
coordenações de Meio Ambiente dos aeroportos de Viracopos, Cumbica e 
Congonhas, conduzido pela Superintendência de Meio Ambiente da Sede. “O trabalho 
em grupo facilita a definição dos critérios e parâmetros a serem levantados para o 
desenvolvimento do projeto”, afirma Thales Andrés Carra, engenheiro ambiental da 
coordenação de Meio Ambiente de Viracopos e um dos integrantes da equipe. 
 O Projeto 
O projeto Emissões São Paulo surgiu como uma iniciativa dos engenheiros ambientais 
das coordenações de Meio Ambiente dos aeroportos elencados no projeto, da 
Coordenação de Meio Ambiente Regional de São Paulo e da Coordenação de 
Programas Ruído, Emissões e Sustentabilidade da Sede.  Entre os objetivos estão: 
cooperar com as políticas globais de redução de emissão de poluentes, atender ao 
planejamento estratégico da Infraero em busca do desenvolvimento sustentável e 
agregar valor aos serviços aeroportuários, além de contribuir para a construção de um 
plano de gestão de emissões na aviação civil. 

 

Sustentabilidade 

Revisão dos projetos de Engenharia com o objetivo de inserir requisitos de 
conservação ambiental no Aeroporto Internacional de Brasília –Presidente 
Juscelino Kubitschek, no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – 
Governador André Franco Montoro, no Aeroporto Internacional de Confins – 
Tancredo Neves, no Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon e no 
Aeroporto de São Paulo/Congonhas; e inserção do Plano de Controle Ambiental 
de Obra no Mages. 

 

Programa de Energia Elétrica 

Implantação de Sistema de Gerenciamento de Energia e Controle de Demanda 
no Aeroporto Internacional de Belém – Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro (PA); e 
gestão dos contratos de energia elétrica nos aeroportos da Rede Infraero, 
visando redução de consumo com ações já realizadas e a realizar, que apontam 
para uma economia anual estimada em R$ 2,5 milhões e R$ 2,3 milhões, 
respectivamente; negociações para implantação de sistema de energia solar no 
Aeroporto Internacional de Recife/Guararapes – Gilberto Freyre (PE), no 
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Aeroporto Internacional de Confins – Tancredo Neves (MG) e no Aeroporto 
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim (RJ);  

 
Sem Escalas 
 
Gerência de Administração Geral Informa 
18/03/2011 
Em face do significativo aumento no consumo de energia elétrica verificado nos 
últimos meses em todas as dependências da Sede, com elevados custos para a 
Empresa, a Superintendência de Administração Geral (DAAG) solicita a colaboração 
de todos no sentido de utilizarem os condicionadores de ar sempre com as janelas 
fechadas - e preferencialmente na parte da tarde, e de desligarem todos os 
equipamentos elétricos, principalmente os de informática (computadores, vídeos, 
impressoras e estabilizadores), ao final de cada expediente de trabalho. 
 

Gerência de Administração Geral Informa 
19/05/2011 
A Superintendência de Administração Geral (DAAG) informa aos usuários do Edifício 
Sede que, a contar de 1º de junho de 2011, a central de refrigeração será desligada a 
partir das 21h e religada às 8h30min do dia seguinte, como forma de reduzir o 
significativo aumento no consumo de energia elétrica verificado nos últimos meses, 
com elevados custos para a Empresa. 
 

Galeão analisa iluminação por energia solar 
16/09/2011 
O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro realizou nessa quinta-feira, 15 de 
setembro, reunião sobre a viabilidade da utilização da energia solar no aeroporto. Na 
ocasião, um especialista técnico em geração solar fez uma breve apresentação sobre 
a tecnologia existente para iluminação das taxi ways e áreas públicas. 
Dezesseis pessoas, representando o corpo gerencial do Galeão e da área de 
Engenharia da Regional do Rio de Janeiro, compareceram à palestra a fim de analisar 
preliminarmente a viabilidade de implementação da tecnologia no Galeão. As 
lâmpadas led e os painéis fotovoltaicos alimentados por energia solar têm duração 
média de 20 anos, permitindo, no longo prazo, uma economia de até 40% no consumo 
de energia. 

 

Coleta Seletiva 

A Coleta Seletiva na INFRAERO começou oficialmente com a constituição das 

Comissões da Coleta Seletiva exigidas no Decreto 5.940, de 25 de outubro de 

2006, que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos 

e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, 

e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais 

recicláveis, e dá outras providências.  

A implantação da Coleta Seletiva tem como finalidade dar destinação 

ambientalmente correta aos resíduos recicláveis por meio das Cooperativas de 

Catadores de Lixo, que revendem estes resíduos para a reciclagem, conforme  o 

citado Decreto.  

Com a contratação da Cooperativa, a Infraero iniciou a Coleta Seletiva no dia 

01/02/2009. Para começar a sensibilização dos empregados, a CCSS criou a 
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campanha “RECICLE SEUS CONCEITOS”. Foram distribuídas 30 mil 

cartilhas/agendas demonstrando a importância da Coleta Seletiva e como 

podemos cooperar. 

Continuando a Campanha “RECICLE SEUS CONCEITOS”, em 2011 foram 

distribuídas 1.500 canecas térmicas de acrílico na cor vermelha, com tampa 

giratória, o que foi um sucesso entre os empregados. 

O objetivo da aquisição e distribuição dessas canecas foi diminuir o consumo de 

copos plásticos na empresa. Os copos plásticos disponibilizados nos corredores, 

perto dos filtros de água, ficaram para uso dos  visitantes.  

Foi realizada nas instalações da Infraero, durante toda a semana do Meio 

Ambiente ( 6 a 10 de junho/2011), uma exposição de peças elaboradas de 

materiais reciclados da Cooperativa Cataguar, com o objetivo de mostrar aos 

empregados da Empresa a importância da nossa atitude em separar os resíduos 

nos recipientes corretos e que, com esse pequeno gesto, é gerada renda para 

os cooperados. A Cataguar também trouxe amostras do sabão feito com óleo de 

cozinha usado e forneceu a receita. E para incentivar ainda mais os empregados 

da Infraero, estes puderam trazer de suas casas  materiais recicláveis ou não 

como: brinquedos, cartões de telefone usados, aparelhos quebrados, garrafas 

pet, latas de alumínio, embalagens tetra pak, óleo usado etc. que foram 

recolhidos pela Cooperativa. 

Foi criado o e-mail da CCSS para que os empregados da Infraero façam seus 

questionamentos, tire suas dúvidas ou façam sugestões para a Comissão da 

Coleta Seletiva. 

 
Sem Escalas 
 
Superintendente de Rio Branco ratifica parceria 
28/01/2011 
O superintendente do Aeroporto Internacional de Rio Branco/Plácido de Castro (AC), 
Jailson Mendes de Araújo, realizou no dia 24, segunda-feira, uma visita às instalações 
do Projeto Catar. O projeto foi firmado em 2007 por meio do Termo de Compromisso 
estabelecido entre a Infraero e a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis e 
Reutilizáveis de Rio Branco. 
Durante a visita, o superintendente de Rio Branco, Jailson Mendes, ratificou o 
compromisso assumido pela Infraero de doar os materiais descartados pelas 
empresas instaladas no complexo aeroportuário para as associações e cooperativas 
de catadores, como forma de promover a reciclagem dos materiais e garantir, dessa 
forma, a geração de renda para as famílias carentes moradoras das áreas no entorno 
do aeroporto. Na oportunidade, também foram avaliados os resultados obtidos desde 
a implantação do Projeto Catar e quais os procedimentos que serão adotados a fim de 
assegurar o desenvolvimento de suas atividades. 
 

Exposição traz obras de arte com metais reaproveitados 
16/02/2011 
Até o dia 28 de fevereiro, no terraço panorâmico do Aeroporto Internacional de Brasília 
/ Presidente Juscelino Kubitschek, ficarão expostas algumas obras com metais 
reaproveitados, produzidas pelo artista plástico mineiro Ramon Rocha. 
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O artista transforma metais, verdadeiras sucatas, em obras de arte, e é reconhecido 
pelo seu trabalho. ”Gosto demais de reciclar com metais. Cada vez mexo com 
as sucatas, crio peças únicas (…) Transformar no mundo de hoje é imperioso. Temos 
em nossas mãos o compromisso de preservar e de utilizar racionalmente o que nos 
está  disponível, e é dentro deste  contexto que trago a reciclagem de sucatas  como 
uma atividade  artística não somente criativa, mas antes de tudo responsável”, diz 
Ramon. 
 

Congonhas e cooperativa de catadores em parceria 
21/02/2011 
É realizada no Aeroporto de São Paulo/Congonhas, desde agosto de 2010, a coleta 
seletiva nas áreas públicas do aeródromo. O projeto Coleta Seletiva Solidária destina 
os resíduos coletados para duas diferentes cooperativas de catadores. No processo 
licitatório, duas cooperativas preencheram os pré-requisitos necessários. Assim, as 
duas cooperativas se revezam na retirada dos materiais, cada uma durante 6 
meses pelos próximos dois anos. 
Desde o dia 11 de fevereiro, a Cooperativa de Coleta Seletiva da Capela do Socorro 
(COOPERCAPS) assumiu os trabalhos de retirada dos resíduos coletados no 
aeroporto. A cooperativa existe desde 2003, e hoje conta com 85 cooperados. Em 
2010, foram recicladas 4.100 toneladas de resíduos. A cooperativa conta com o apoio 
da Prefeitura de São Paulo e possui parceria com outras entidades, como o 
Movimento Recicla Morumbi – com a coleta de resíduos de 128 condomínios, o 
Palácio do Governo, escolas, metrô, zoológico, entre outros. Segundo Telines Basílio, 
diretor presidente da COOPERCAPS, o trabalho que eles realizam é sócio-ambiental, 
já que trabalham com ex-catadores, viciados e moradores de rua, auxiliando na 
reintegração social dessas pessoas, dando assistência de saúde, odontológica e 
acompanhamento psicológico. 
Com o contrato com a Infraero, estima-se que haja um aumento de cinco toneladas 
por mês na quantidade de resíduos coletados pela cooperativa. “Não é só a 
quantidade de resíduos que nos interessa, mas o mais importante é a visibilidade e o 
marketing que nos traz ter como parceira uma empresa como a Infraero”, afirmou 
Telines Basílio. 
 

Boa Vista: compromisso com Social e Meio Ambiente 
04/04/2011 
A Infraero assinou na última quinta-feira, 31, no Aeroporto Internacional de Boa 
Vista/Atlas Brasil Cantanhede (RR), o Termo de Compromisso que tem como base o 
Decreto 5.940/06 – separação de resíduos recicláveis em órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal Direta e Indireta – firmado com a Cooperativa dos 
Amigos dos Catadores e Recicladores de Resíduos Sólidos do Estado de Roraima – 
UNIRENDA. A assinatura foi realizada com presença do representantes da Infraero, 
Cláudio Carneiro e do presidente da UNIRENDA, Rogério Pereira da Silva. 
A parceria que tem como objetivo doar materiais recicláveis descartados no complexo 
aeroportuário, permitirá a geração de renda às famílias dos catadores beneficiados 
pelo Termo de Compromisso e assistidos pela Cooperativa Eco Recicla e 
proporcionará um ganho ambiental significativo, com a destinação adequada dos 
resíduos gerados nos ambientes aeroportuários. 
 

Manaus promove coleta de materiais rejeitados 
07/04/2011 
O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM), promoveu uma coleta 
mista de materiais rejeitados em ambientes externos e áreas operacionais. O 
certificado de reciclagem e destinação final foi entregue na terça-feira, 5, pela empresa 
responsável pela execução do serviço. Durante a coleta foram recolhidas cerca de 14 
toneladas de materiais, como restos de madeira, metais, plásticos e borracha. A coleta 
aconteceu na central de resíduos, hangares, carpintaria, serralheira, mecânica, 
guaritas, viveiro de plantas, galpões de terceirizadas, terminais de logística, vias de 
serviço e estacionamentos. 
 

Florianópolis realiza campanha em prol do meio ambiente 
21/06/2011 
A área de Meio Ambiente do Aeroporto Internacional de Florianópolis lançou a 
campanha Tome Consciência: Adote uma Caneca, com o objetivo de incentivar a 
utilização de canecas, em substituição aos copos plásticos descartáveis. 

http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=86081
http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=91552
http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=92079
http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=102780
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Os copos plásticos, dependendo do material utilizado na fabricação, levam de 200 a 
450 anos para se degradarem. Por isso a campanha é importante, pois desperta 
nos empregados a vontade de colaborar com o meio ambiente, reduzindo a geração 
de resíduos nas atividades do dia a dia. 
Os empregados que aderirem à campanha concorrem a brindes e têm suas fotos 
divulgadas no mural e em mensagens eletrônicas. Os sorteados serão premiados 
com cafés variados e chocolates quentes das cafeterias do aeroporto, que apoiam a 
iniciativa da Infraero. 
Segundo a engenheira ambiental, Marília Moser, “campanhas como estas são 
importantes, pois, além da conscientização ambiental, promovem uma integração 
sadia entre os funcionários”. 
O almoxarifado do Aeroporto de Florianópolis está auxiliando no monitoramento dos 
resultados da campanha, acompanhando a movimentação no consumo de copos 
descartáveis. 
 

Destinação consciente de lâmpadas no Galeão 
06/07/2011 
As Coordenações de Meio Ambiente da Regional do Rio de Janeiro e do 
Galeão promoveram, na última semana, a retirada de 8.150 lâmpadas fluorescentes 
do aeroporto. A ação, que atende ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 
Infraero, foi possível por meio da contratação de uma empresa para prestar os 
serviços de coleta, descontaminação, transporte e destinação final de lâmpadas 
queimadas. 
Os resíduos das lâmpadas contêm produtos como o mercúrio e, portanto, não podem 
ser descartados sem prévio tratamento. O material coletado será processado por meio 
de um tratamento térmico, permitindo a separação de todos os componentes da 
lâmpada: vidro, terminais de alumínio, pó fosfórico e mercúrio. O princípio da 
separação é tornar todos os componentes disponíveis, para serem reutilizados como 
matéria-prima em outras cadeias industriais, fechando o ciclo da sustentabilidade. 
O contrato da Infraero com a empresa Tramppo prevê a retirada de 130.000 lâmpadas 
no Galeão e no Aeroporto Santos Dumont, podendo também atender aos demais 
aeroportos da Regional do Rio de Janeiro. 
 

Manaus aperfeiçoa coleta de papéis para reciclagem 
09/08/2011 
A coleta de papéis para reciclagem foi aperfeiçoada no Aeroporto Internacional 
Eduardo Gomes, em Manaus (AM). A coordenação da atividade ampliou o número de 
pontos de recepção dos materiais e definiu horários fixos para a entrega. Os papéis 
coletados são repassados à cooperativa de catadores Eco-Recicla, que atua na 
central de resíduos do aeroporto. O projeto integra as políticas de meio ambiente e de 
responsabilidade social da Infraero, uma vez que visa contribuir para a redução de 
impactos ao ecossistema e propiciar geração de renda às comunidades do entorno. 
Por meio do projeto foram recicladas neste ano 47 toneladas de materiais rejeitados, 
sendo 11,4 toneladas de papel de escritório e periódicos. 
 

Uma contribuição para a natureza 
05/10/2011 
Com a colaboração dos empregados, a Comissão da Coleta Seletiva da Sede (CCSS) 
tem conseguido contribuir para o cumprimento da responsabilidade ambiental da 
Infraero. De abril a setembro deste ano, foram doadas mais de sete toneladas de 
material reciclável à Cooperativa Cataguar, parceria da Empresa na coleta e 
reciclagem de resíduos sólidos, como papel, garrafa plástica, alumínio, ferro e 
papelão. 
A presidenta da comissão, Lenita Cruz, explica que com essa iniciativa a Infraero 
exerce seu papel ambiental e social. “Se todo esse volume fosse enviado para os 
lixões, certamente a poluição seria grande. No entanto, os resíduos estão sendo 
aproveitados pelos catadores, que têm sua renda incrementada com a reciclagem e 
confecção de produtos artesanais. Assim, a Infraero contribui com a natureza e a 
sociedade”, explicou Lenita lembrando que essa notícia chega em boa hora, no Dia da 
Natureza, comemorado em 4 de outubro. “Esse resultado positivo só foi possível 
porque tivemos a ajuda dos nossos colegas de trabalho que têm despositado o lixo em 
coletores específicos. Continuem fazendo sua parte. A natureza agradece”, comemora 
Lenita. 
Na Sede da Infraero, a atual comissão da coleta seletiva é composta por quatro 
integrantes e, segundo a presidenta, a ações estão sendo realizadas ao longo do ano, 

http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=105158
http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=108952
http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=118934
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como a renovação da identidade visual da campanha divulgada nos elevadores dos 
prédios da Sede. E no próximo dia 14 será realizado pregão eletrônico para 
aquisição de novas lixeiras de coleta seletiva, papa-pilhas e coletores de copos 
descartáveis. 
 

São Paulo inicia coleta seletiva solidária 
14/11/2011 
A Superintendência Regional de São Paulo está implantando em suas dependências, 
neste mês de novembro, o programa de coleta seletiva solidária, que visa reduzir a 
geração de resíduos, minimizar os impactos ambientais e estimular o hábito da 
reciclagem, destinando os materiais recolhidos a uma cooperativa de catadores.  
“A coleta seletiva é o ato de separar e coletar materiais já usados, mas que são 
recicláveis (papéis, plásticos, metais e vidros), para que não sejam descartados como 
lixo, possibilitando assim a sua comercialização e transformação em novos produtos, 
por meio de um processo de reciclagem artesanal ou industrial”, detalha a 
coordenadora de Meio Ambiente da regional, Amuni Omar Ghazzaoui. “Estão sendo 
instaladas ilhas de reciclagem na regional, com lixeiras para separação de papéis, 
plásticos, metais e vidros. E em cada departamento foi instalada uma lixeira próxima à 
impressora para separação do papel que poderá ser reciclado. Ao todo, são 46 
lixeiras”, informa a coordenadora. 
Os funcionários responsáveis pela limpeza receberam treinamento especial para 
separação da coleta de resíduo comum e resíduo reciclável. O resíduo reciclável 
gerado será recolhido pela Cooperativa de Coleta Seletiva da Capela do Socorro 
(Coopercaps). 
Além disso, serão realizadas campanhas de educação ambiental para disseminar a 
política dos 3 Rs, ou seja: reduzir (mudar hábitos, para utilizar apenas o necessário, 
visando ao consumo consciente), reutilizar (reaproveitar produtos) e reciclar 
(transformar em novos produtos materiais que seriam descartados). 
 

Pense no meio ambiente, recicle seus hábitos! 
21/11/2011 
A área de Meio Ambiente juntamente com o Planejamento e Gestão da Regional Sul 
criou canecas de porcelana a fim de lançar uma campanha para reduzir o consumo de 
copos plásticos no ambiente aeroportuário. Com o slogan: Pense no Meio Ambiente, 
Recicle seus Hábitos! A ação tem como objetivo incentivar os empregados quanto à 
utilização de canecas, em substituição aos copos plásticos descartáveis e, assim, 
diminuir o crescente impacto ao meio ambiente. Esta semana, todos os empregados 
orgânicos da Regional Sul receberam suas canecas para utilizarem no seu local de 
trabalho, enquanto que outras foram enviadas aos 12 aeroportos que compõem a 
regional. 
O simples ato de adotar canecas, ao invés de copos plásticos, ajuda na preservação 
do meio ambiente e na sustentabilidade do planeta. Pesquisas realizadas em diversas 
organizações mundiais apontam para um consumo desenfreado de copos plásticos 
em ambientes corporativos e, dependendo do material utilizado na fabricação, levam 
de 200 a 450 anos para se degradarem. A campanha é de suma importância, pois faz 
com que os funcionários diminuam a geração de resíduos no dia a dia. 
 

Coleta seletiva em Joinville 
23/12/2011 
O Aeroporto de Joinville-Lauro Carneiro de Loyola, em atendimento ao Decreto n° 
5940 de 25/10/2006, já realiza dentro das áreas administrativas a coleta seletiva, 
armazenando e destinando todo material reciclável para a Associação Ecológica de 
Catadores e Recicladores de Joinville (ASSECREJO). Todo lixo gerado no Terminal 
de Passageiros a partir de agora terá o destino adequado. 
De acordo com a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama 
275/2001), foi instalado um terminal de lixeiras coloridas para coleta seletiva no piso 
inferior do TPS, local de maior movimentação. As cores presentes são para os 
seguintes resíduos: cinza para materiais não recicláveis e resíduos orgânicos; laranja 
para pilhas, baterias, remédios e outros resíduos perigosos; amarela para latas de 
alumínio, clipes e outros materiais metálicos; verde para garrafas de vidro e qualquer 
outro material composto por vidro, desde que não seja perigoso; vermelho para 
garrafas e copos de plástico, embalagens longa vida e outros materiais de plástico e 
azul para todo e qualquer papel ou papelão limpo e seco. 
O processo de implementação da coleta seletiva em Joinville também contará com 
informação sobre o uso consciente das lixeiras e esta ação será intensificada com a 

http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=126724
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instalação de cartazes próximos ao terminal de coleta seletiva e também em vários 
pontos do aeródromo. “É com grande orgulho e sentimento de dever cumprido que 
montamos esse primeiro terminal de coleta. E esperamos que em breve outros sejam 
espalhados por todas as dependências do Aeroporto de Joinville, para então 
cumprirmos, em parte, nosso dever na poupança do nosso planeta. Um gesto simples, 
mas que como um bom dia, pode fazer  toda a diferença”, disse Paulo Vinicius 
Davanço, biólogo do Aeroporto de Joinville. 
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ANTICORRUPÇÃO 
(Princípios 10º do Global Compact) 

Princípio 10 – Combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão e suborno 

 

Cadastro Empresa Pró-Ética  

Em 2011, a Infraero teve sua solicitação de adesão ao Cadastro Empresa Pró-
Ética aprovada. O Cadastro é uma iniciativa da Controladoria Geral da União 
(CGU) e do Instituto Ethos, que avaliam e divulgam as empresas 
voluntariamente engajadas na construção de um ambiente de integridade e 
confiança nas relações comerciais com todos os seus públicos. Ao aderir ao 
Cadastro, a Empresa assumiu o compromisso público e voluntário de adotar 
medidas para prevenir e combater a corrupção, em favor da ética e da 
integridade, na condução dos seus negócios. 

 
Sem Escalas 
 
Diretoria Executiva Informa 
15/12/2011 
O Cadastro Nacional de Empresas Comprometidas com a Ética e a Integridade - 
Cadastro Empresa Pró-Ética - é uma iniciativa da Controladoria Geral da União (CGU) 
e do Instituto Ethos que avalia e divulga as empresas voluntariamente engajadas na 
construção de um ambiente de integridade e confiança nas relações comerciais com 
todos os seus públicos, inclusive aquelas que envolvem o setor público. 
A Infraero teve a sua solicitação de adesão ao Cadastro Empresa Pró-Ética aprovada 
na última reunião do Comitê Gestor do Cadastro, realizada em 1º de dezembro de 
2011. Em 13/12/2011 foram divulgados os nomes das oito empresas aprovadas, no 
site: 

http://www.cgu.gov.br/empresaproetica/cadastro-pro-etica/lista-empresas.asp 
Ao aderir ao Cadastro Empresa Pró-Ética, a Empresa assume o compromisso público 
e voluntário, perante o governo e a sociedade, de que adota medidas para prevenir e 
combater a corrupção, em favor da ética e da integridade, na condução dos seus 
negócios. 
O Cadastro Empresa Pró-Ética dará visibilidade às empresas que compartilham a 
certeza de que a corrupção é um problema que deve ser prevenido e combatido não 
só pelo governo, mas também pelo setor privado e pela sociedade. 

 

Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção 

A Empresa também é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra 
a Corrupção, e foi a primeira empresa pública a assinar o documento. Ainda com 
o objetivo de fortalecer e intensificar a fiscalização da Empresa em relação aos 
fornecedores, parceiros e prestadores de serviços especializados, a Infraero 
ratifica o compromisso de não contratar empresas que constem no Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS) da CGU.  

Em alusão ao Dia Internacional Contra a Corrupção, foi realizada campanha de 
sensibilização sobre o tema junto ao corpo funcional, conforme abaixo: 

Sem Escalas 

http://www.cgu.gov.br/empresaproetica/cadastro-pro-etica/lista-empresas.asp
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DAGS Informa 
06/12/2011 
Foi assinado em 13/10/2010 o Pacto Empresarial pela Integridade e contra a 
Corrupção, lançado no dia 22 de junho de 2006 por iniciativa do Instituto Ethos de 
Empresas e Responsabilidade Social, UniEthos - Formação e Desenvolvimento da 
Gestão Socialmente Responsável, Patri Relações Governamentais & Políticas 
Públicas, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Escritório 
das Nações Unidas Contra Drogas e Crime (UNODC) e Comitê Brasileiro do Pacto 
Global.  
O Pacto contém um conjunto de diretrizes e procedimentos que deverão ser adotados 
pelas empresas e entidades signatárias no relacionamento com os poderes públicos e 
que serão divulgados amplamente para o mercado utilizar como referência no trato 
com as empresas. Seus princípios estão baseados na Carta de Princípios de 
Responsabilidade Social, na Convenção da ONU contra a Corrupção, no 10º Princípio 
do Pacto Global e nas diretrizes da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE).  
Inicialmente esse Pacto foi direcionado somente para empresas privadas, sendo que a 
Infraero, ciente do seu papel na construção de uma sociedade pautada pela ética, 
participa através da Diretoria de Administração, representada pela Gerência de 
Gestão para a Sustentabilidade, desde o início do Grupo de Trabalho do Pacto 
Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção.  

 
DAGS Informa 
06/12/2011 
Em 31 de agosto de 2011 foi criado um Grupo de Trabalho na Infraero, com membros 
das áreas de Gestão para a Sustentabilidade, Comissão de Ética, Jurídica, Auditoria, 
Contratos, Licitação e Marketing, para a criação de um Plano de Ação do Pacto 
Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção.  
Dentre as ações a serem implementadas estão os informativos a serem divulgados 
durante a semana que permeia o dia 9 de dezembro, quando é comemorado o Dia 
Internacional Contra a Corrupção. 
De qualquer modo que se apresente, a corrupção é um dos grandes males que afetam 
a humanidade. Ela corrói a dignidade do cidadão, contamina os indivíduos, deteriora o 
convívio social, arruína os serviços públicos e compromete a vida das gerações atuais 
e futuras.  

 
DAGS Informa 
07/12/2011 
Qual o papel do cidadão no combate à corrupção?  
Um bom começo é não praticá-la.  
Por exemplo, quem oferece propina a um guarda de trânsito para não ser multado, 
além de corromper um funcionário público, está contribuindo para que aqueles 
buracos que estão nas ruas não sejam tapados, já que o dinheiro arrecadado com as 
multas é destinado à manutenção da via pública. Tanto quem oferece como quem 
recebe suborno são criminosos.  
Aparentemente não há nada de errado em pedir um favor a um político, afinal ele está 
lá para representar a população. Muitas pessoas fazem isso, mas não se dão conta de 
que esse ato é imoral. O político não tem a função de conceder favores pessoais, mas 
de legislar em prol da população.  
 

DAGS Informa 
08/12/2011 
A 2ª Corrida e Caminhada Venceremos a Corrupção será realizada no dia 11 de 
dezembro de 2011, às 9h, na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Congresso 
Nacional. A corrida sempre acontece no domingo próximo ao dia 9 de dezembro, que 
é o Dia Internacional Contra a Corrupção, instituído pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas. Uma data celebrada ao redor do mundo visando mobilizar a 
sociedade em torno do tema e renovar os esforços articulados do governo, empresas 
e sociedade.  
Este ano a prova foi projetada para receber cinco mil corredores, seus amigos e 
familiares em uma manifestação envolvida por saúde, lazer e bem estar. O objetivo é 
mobilizar e sensibilizar a sociedade brasiliense, de forma lúdica, estimulando a 
participação de todos na luta pela transparência da gestão pública visando prevenir e 
combater a corrupção.  
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A corrida é um esforço conjunto de um grupo de voluntários, profissionais da área de 
fiscalização e controle a cargo do Poder Público, ligados a várias entidades 
representativas de classe que buscam incentivar e fortalecer as ações de 
acompanhamento e fiscalização da gestão financeira dos recursos públicos. Ela faz 
parte de uma série de ações denominada Venceremos a Corrupção, que conta com o 
apoio direto da União dos Auditores Federais de Controle Externo (Auditar), Contas 
Abertas, Corporação Financeira Internacional (IFC), Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral (MCCE) e Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e 
do Tribunal de Contas da União (Sindilegis).  
 

DAGS Informa 
09/12/2011 
9 de Dezembro - Dia Internacional Contra a Corrupção 
A corrupção é um dos obstáculos para a prosperidade e desenvolvimento econômico 
sustentável. Ela distorce a concorrência e prejudica a capacidade da sociedade para 
inovar. O desvio de recursos públicos não só prejudica os serviços urbanos, como leva 
ao abandono obras indispensáveis às cidades e ao país.  
Em 9 de Dezembro é comemorado o Dia Internacional Contra a Corrupção, instituído 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Essa data é celebrada no mundo todo 
para mobilizar a sociedade em torno do tema e renovar os esforços articulados de 
governo, empresas e sociedade.  
Para o Brasil, a celebração do Dia Internacional Contra a Corrupção tem significação 
especial, pois durante anos a corrupção foi vista aqui como um mal inevitável e 
invencível como fenômeno peculiar e inerente à cultura brasileira. Não havia a 
necessária vontade política para enfrentar a corrupção. É a oportunidade ideal para 
unir movimentos, esforços e atitudes em prol de um Brasil mais honesto. Para a 
Infraero a adesão ao Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção é uma 
forma de contribuir com essa causa.  

 

Estrutura Jurídica 

Com a criação da Diretoria Jurídica, em maio de 2011, a Infraero obteve 
avanços significativos na gestão do marco legal e regulatório da Empresa, bem 
como na condução dos processos de natureza institucional. A nova Diretoria 
reorganizou os procedimentos jurídicos no âmbito da Infraero, propiciando os 
meios necessários para a defesa dos interesses da instituição e, bem assim, 
preparando-a para sua nova fase de governança. 

No plano consultivo, a nova Diretoria fixou orientação de caráter geral, mediante 
a emissão de pareceres e outros pronunciamentos jurídicos, que podem ter 
alguns com eficácia vinculante no âmbito da Empresa, e a instituição de banco 
de teses único com a finalidade de tornar mais eficiente e segura a atuação nas 
demandas de ordem legal, racionalizando a utilização dos recursos postos à 
disposição da área jurídica.  

No âmbito do Procuratório, foram adotadas providências no sentido do 
mapeamento dos processos de interesse da Infraero em todo o País, 
objetivando conferir maior agilidade no julgamento das ações consideradas 
relevantes para a Empresa, seja em função dos aspectos econômico e social 
envolvidos, seja em razão dos efeitos que delas poderão resultar para as 
atividades de caráter institucional.  

Já no plano relativo ao exercício do poder disciplinar da Infraero, foi estruturada 
a atividade de correição, de forma centralizada, com a função de resolver os 
conflitos relacionados com o vínculo de trabalho, mediante a instauração de 
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procedimentos regulares de apuração de responsabilidade. Essa medida 
propiciou a uniformização dos procedimentos relativos ao tema no âmbito da 
Empresa, assegurando mais agilidade na solução dos conflitos decorrentes da 
relação de emprego e propiciando maior segurança no desempenho da atividade 
reservada ao órgão de corregedoria. 

 

Processo Licitatório 

Em 2011, a Diretoria de Administração da Infraero atuou para capacitar as 
equipes, otimizar os recursos, agilizar os processos e executar o Plano de 
Investimentos, além de trabalhar para alcançar as metas corporativas 
estabelecidas no Plano Empresarial 2010-2014. Todos esses esforços, juntos, 
contribuíram para a execução orçamentária recorde. As ações foram integradas 
e os números revelam a coesão entre processos que visam à qualidade do 
serviço ofertado, o atendimento às legislações e a execução de obras e 
melhorias nos aeroportos da Infraero.  

Foram realizadas mais de 2 mil licitações, sendo 1.430 do tipo Menor Preço e 
609 do tipo Maior Oferta. Trata-se de um recorde na Infraero, com destaque para 
a modalidade Pregão, que foi responsável por 91% desse volume. O resultado 
econômico dos processos licitatórios concluídos ultrapassou a marca de R$ 1 
bilhão e se deu, principalmente, por conta da regulamentação e padronização 
dos procedimentos licitatórios, com estabelecimento de diretrizes para os 
processos de seleção e contratação. Essa expertise foi reconhecida, inclusive, 
com o Prêmio 19 de Março, conferido pela Editora Negócios Públicos do Brasil e 
que elegeu a Empresa como elaboradora do “Melhor edital de pregão eletrônico 
atendendo exigências de sustentabilidade ambiental”. 

Sem Escalas 
 
Infraero vence prêmio de Melhor Edital de Pregão 
23/03/2011 
Mais uma vez a Infraero é reconhecida por sua qualidade em compras públicas. Desta 
vez a Empresa foi vencedora do Prêmio 19 de Março, na categoria Melhor Edital 
atendendo a exigências de sustentabilidade ambiental, título outorgado pelo Instituto 
Negócios Públicos, durante a realização do VI Congresso Brasileiro de Pregoeiros, em 
Foz do Iguaçu (PR). 
 Destaque para a Regional do Sudeste 
O pregão vencedor, nº 105/ADSE-2/SRSE/2010, foi realizado pela Regional do 
Sudeste para a contratação dos serviços de levantamento da fauna e flora existentes 
nas áreas do Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins (MG) e em seu 
entorno, como forma de preservar o meio ambiente. 
É o terceiro ano consecutivo que a Infraero recebe prêmios na área de compras 
públicas, tendo recebido, nos anos de 2009 e 2010, o de Melhor Edital, de Inovação 
em Regulamentação de Pregão e de Melhor Negociação. 
O Prêmio 19 de março foi criado em 2007 pela Editora Negócios Públicos do Brasil, 
responsável pela publicação da Revista O Pregoeiro. A premiação surgiu para 
valorizar o trabalho e incentivar os profissionais pregoeiros de todo o país, em 
reconhecimento àqueles que inovam, transformam e dinamizam o fenômeno das 
compras governamentais. 
O Aeroporto Internacional Tancredo Neves localiza-se em uma região de grande 
diversidade florística e relevância ecológica. De acordo com o Atlas de Áreas 
Prioritárias para Conservação no Estado de Minas Gerais, elaborado pela ONG 
Biodiversitas, a região é considerada de Importância Biológica Muito Alta para 
conservação da Flora. Preocupada com a questão da sustentabilidade ambiental, a 

http://semescalas.infranet.gov.br/semescalas/?p=89944
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Infraero realizou essa contratação por entender que inventariar a fauna e flora de uma 
determinada região é o primeiro passo para sua conservação e uso racional. 

 

Ouvidoria  

Ouvir o cliente e fazer desse contato uma ferramenta para a melhoria da gestão 
da Infraero. Esse é o princípio norteador da atuação da Ouvidoria que, em 2011, 
recebeu 26.097 manifestações de clientes, entre pedidos de informações, 
reclamações, solicitações, sugestões de melhorias, denúncias de fatos ocorridos 
nos aeroportos administrados pela Empresa e elogios. 

A Ouvidoria é um canal eficiente de comunicação com clientes e vem 
aprimorando sua atuação. Em 2011, 99,1% das manifestações foram 
concluídas, com o envio de resposta aos clientes. A área reduziu de 19 para 13 
dias o prazo médio de resposta, agilizando o atendimento às solicitações mesmo 
com o aumento de quase 20% no número de demandas em relação ao ano 
anterior.  

 

Imprensa  

Em 2011, foram feitos quase 9 mil atendimentos diretos à imprensa, além de 
mais de mil atualizações de notícias no portal www.infraero.gov.br. Um perfil no 
Twitter também foi criado: @canalinfraero, aproximando a Empresa de 
jornalistas e formadores de opinião. O perfil já possui mais de 3 mil seguidores. 



                 Comunicado de Progresso - COP 2011/2012 

98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Comunicado de Progresso - COP 2011/2012 

99 

 


