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Editorial

Um aeroporto tem muitas ce-
nas em terra fi rme. A euforia dos 
torcedores em dia de desem-
barque (em caso de vitória!); o 
lero-lero dos políticos; os antigos 
repórteres de plantão; os fanáti-
cos por aviação no terraço, dia 
após dia; o encantamento dos 
passageiros de primeira viagem; 
a alegria de quem chega, ou 
parte; a deselegância nem tão 
discreta de suas meninas. 

Neste Mural do Aeroporto, os 
alunos da Unifor foram ao Pinto 
Martins com um único plano de 
vôo: farejar informação e levar a 
você que agora transita empur-
rando o carrinho ou esfregando 
a mão de ansiedade.

Boa viagem ou sejam bem-
vindos!

por Leal Mota Filho

Além das viagens aéreas, o Aeroporto 
Internacional Pinto Martins proporciona 
aos seus freqüentadores serviços extra 
como alimentação e transporte.

Lanchonetes e restaurantes 
podem ser encontrados na 
praça de alimentação, loca-
lizada no 2º andar. O paga-
mento pode ser feito à vista, 
com cartões de crédito Visa 
e Credicard ou com cheque 
(menos o pré-datado).

Para comandar o serviço de táxi, atuam 
a Cooperativa de Condutores de Táxi Ltda 
(Coopertaxi) e a Cooperativa dos Motoristas 
Profi ssionais Autônomos do Aeroporto Pinto 

Martins Ltda (Coopaero). A Coopertaxi 
possui 45 veículos e faz o sistema 
de cobrança pelo taxímetro. Já a 
Coopaero disponibiliza 60 carros 
aos passageiros e cobra por meio 
de uma tabela com valores entre 
R$ 13 e R$ 67, de acordo com a 
zona escolhida.

Serviços em terra fi rme

por Maria Isabel Bessa

O Aeroporto Internacional Pinto Martins 
possui duas lojas de produtos artesanais: 
Centro de Artesanato do Ceará (CeArt) e Tina 
Artesanato. Para a estudante gaúcha Márcia 
Duarte, esse é um número muito pequeno. “O 
aeroporto é a porta de entrada para os turis-
tas. Aqui eles têm o primeiro contato com a 
cultura cearense e, por isso, deveria ser dada 
maior importância a essas lojas”.

Reciclagem em cores
por Ana Carolina Quintela 

As cestas de lixo 
coloridas espalhadas 
pelo Aeroporto indi-
cam a coleta seletiva 
de resíduos reciclá-
veis. O projeto, de-

senvolvido pela Infraero, faz parte do programa 
3 R´s: Reduzir, Reutilizar e Reciclar.

Depois de recolhidos, os resíduos recicláveis 
são destinados a instituições de caridade. A Casa 
do Menino Jesus, por exemplo, vende para em-
presas de reciclagem e investe o dinheiro no tra-
tamento de doentes e manutenção do local.

Para a cearense Maria dos Santos, isso aju-
da a melhorar a qualidade de vida de Fortale-
za. Já o turista português Manoel da Fonseca 
acha curioso que se dê tanta importância a um 
programa de reciclagem. “Isso já deveria estar 
naturalmente integrado à sociedade”.

Loucos por aviação

por Edilene Vasconcelos

Para quem gosta de ver aeronaves em ação, 
o ideal é ir ao Mirante Externo. “De lá se tem 
uma das visões mais belas do mundo”, afi rma 
o jornalista Tom Barros. Para ele, é muito agra-
dável passar no local para apreciar o pouso e 
a decolagem, num espetáculo sempre de gra-
ça. “Quem gosta de avião fi ca fascinado com a 
emoção vivida no mirante”.

Encontros e despedidas
por Emanuela Franco

Por trás de uma rotina movimentada, o Ae-
roporto reserva momentos emocionantes com 
tristes despedidas e recepções calorosas.

 “A dor da despedida de uma pessoa que-
rida, que parte em busca de uma nova vida 
em outro país, pode ser comparada à perda 
eterna, à morte”, declarou o ex-professor uni-

versitário Esperidião Estrela, ao ver sua fi lha 
Catiane embarcar para a Bélgica.

O agente de proteção George diz que a 
chegada das celebridades à “terra do sol” 
também é comovente. “Os fãs fazem fi las 
enormes, choram e gritam. Tudo para estar 
perto do ídolo”.

Cadê o artesanato?
Márcia observa também que a loja da CeArt 

não está em um lugar visível, o que torna ainda 
menor a possibilidade de os turistas encontra-
rem o artesanato que desejam. Uma das ven-
dedoras, Cláudia Almeida, justifi ca que não se 
pôde escolher a melhor localização pelo fato 
de a loja ser do governo e não pagar aluguel. 
“Nós só não vendemos mais porque nossa loja 
aqui no aeroporto é escondida”, lamentou.

SERVIÇO  
O sistema de táxi funciona durante todo o dia no 1º andar - informações 3477-5549 e 3477-1500

Em dias úteis, das 20 às 6 horas    

Aos sábados, a partir das 13 horas    

Aos domingos e feriados  

Quando a bandeirada é mais cara

Inaugurado em 1998, o novo Pinto 
Martins é classifi cado como de 1ª 
categoria pela Infraero

por Maria Isabel Bessa


