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Aeroporto de Salvador privatizado,
livre dos grilhões da ANAC e Infraero

A

Presidente da FeBHA comemora

definição sobre a
Foto: Divulgação
privatização do Aeroporto Luís Eduardo
Magalhães foi vista
com bons olhos pelo trade turístico, que considera o equipamento atual inadequado para uma cidade como Salvador.
A expectativa do presidente
da Salvador Destination, Paulo Gaudenzi, é que a empresa
inicie as melhorias o quanto
Consórcio Vinci Airports, vencedor do Leilão de Privatização
antes. “Esperamos que o mais
rápido possível eles façam as
Em nota, o secretário do TurisNós, que acompanhamos
obras necessárias no aeromo
da Bahia, José Alves, desde perto muitas dificuldades
porto para corrigir as deficiêntacou
que a concessão oferece
de infraestrutura e serviços
cias”, afirmou. Na avaliação do
excelentes perspectivas de
de operação, hoje estamos
empresário um equipamento
esperançosos.
melhoria do equipamento. “A
Cláudio Tinoco
mais moderno facilitará a
infraestrutura turística ganha
atração de passageiros, mas é Para o prefeito ACM Neto, o com o resultado do leilão”, dispreciso trabalhar em outras turismo da cidade será impul- se o secretário. “O aeroporto
sionado a partir dos investi- de Salvador vai oferecer mais
Temos certeza que a
mentos que serão feitos pela conforto para baianos e turisempresa vai operar novas
iniciativa privada. “Esse é um tas. Isso coincide com o moesteiras, ‘fingers’ e finalmente passo muito importante para mento em que intensificamos
deve sair a Segunda pista.
o turismo em nossa cidade. A a promoção da Bahia no Brasil
Essa nova direção
prefeitura tem investido bas- e no exterior. Além disso, artiserá ótimo.
tante na atração de visitantes culamos as empresas aéreas
Silvio Pessoa
como forma de aquecer a eco- para ofertas de novos voos. A
frentes, como a promoção e a nomia, tanto com recursos concessão do aeroporto, porpropaganda do destino.
próprios quanto por meio de tanto, complementam um ciclo
O presidente da Federação financiamentos que estamos que potencializa o turismo baBaiana de Hospedagem e Ali- contratando, e agora pode- iano”, finalizou.
mentação – FeBHA, Silvio remos crescer ainda mais nesPessoa, comemorou a priva- se setor”.
Esse é um passo muito
tização do terminal e elogiou a Assim como o prefeito, o seimportante para o turismo
em nossa cidade.
empresa que arrematou o cretário municipal de Cultura
ACM Neto
equipamento. “O grupo Vinci e Turismo, Cláudio Tinoco,
é um dos cinco maiores ope- também avaliou como positiva Se não houver nenhuma muradores do mundo e adminis- a privatização do aeroporto. dança, o contrato de concestra atualmente 35 aeroportos. “Esse equipamento é muito são do aeroporto será celeCom esse “know-how”, tere- importante para a economia e brado no dia 28 de julho. As
mos um aeroporto à altura de para o turismo de Salvador e intervenções começarão pela
Salvador”, pontuou Pessoa. da Bahia. Nós, que acompan- ampliação do terminal de pas“Tenho certeza que a empresa hamos de perto muitas dificul- sageiros e do estacionamenvai operar novas esteiras, dades de infraestrutura e ser- to, assim como a ampliação
“finger” e finalmente deve sair viços de operação, hoje esta- do pátio de aeronaves e adea segunda pista do aeroporto. mos esperançosos de que os quação em pistas e em áreas
Essa nova direção será ótima”, investimentos fundamentais de segurança.
completou.
Fonte: Jornal Correio da Bahia
serão realizados”, afirmou.
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