
DAREDAÇÃO

Os estudos de modelagem de
concessão do Aeroporto Civil
de Guarujá estão nas mãos do
diretor de Outorgas da Secre-
taria de Aviação Civil (SAC),
Ronei Saggioro, desde segun-
da-feira. O órgão agora deve-
rá analisar o pedido e ainda
poderá solicitar àAdministra-
ção Municipal informações
complementares.
Opedido de anuência prévia

para a concessão do equipa-
mento foi entregue a Saggioro,
em Brasília, pelo secretário de
Desenvolvimento Econômico
e Portuário de Guarujá, Adil-
son Luiz de Jesus, e pelo dire-

tor de Desenvolvimento Aero-
portuário,DárioLima.
Segundo o comandante da

Base Aérea de Santos, major
aviador Olympio de Carvalho
Mendes Neto, a pista do aero-
porto será 200 metros maior
quea atual, que já possui 1.390
metros, e poderá receber, em
média,dezvoospordia.
“Hoje, a pista já tem 40 me-

tros a mais que o aeroporto
Santos Dumont, no Rio de Ja-
neiro, e que opera com o
737-200 (modelo de aerona-
ve)”, destacou o major aviador
MendesNeto.
O comandante visitou, na

manhãdeontem,odiretor-pre-

sidente de A Tribuna, Marcos
ClementeSantini.Odiretor-su-
perintendente do jornal, Paulo
Naef,participoudoencontro.
O comandante, que assumiu

o posto em dezembro, estava
acompanhado pelo presidente
da Associação dos Amigos da
Base Aérea de Santos, Aníbal
Martinez.

INFORMAÇÕES
ConformeaPrefeituradeGua-
rujá, o pedido apresenta infor-
mações ambientais prelimina-
reseestudosdeviabilidadetéc-
nica e econômica, que subsi-
diam o modelo de concessão
pretendidopeloMunicípio.

Conforme o diretor de De-
senvolvimento Aeropor-
tuário da Cidade, o próximo
passo será uma análiseminu-
ciosa dos estudos por parte
da SAC.
Segundo Lima, a solicita-

ção de informações adicio-
nais é comum, devido às par-
ticulares de de cada empreen-
dimento. “Paralelamente,
uma consulta será feita ao
Departamento de Controle
de Espaço Aéreo (Decea) e,
após a publicação do Plano
Geral de Outorgas, que está
em consulta pública, a Prefei-
tura receberá a anuência pa-
ra conceder o aeroporto”.

Brasília estudaaeroportodeGuarujá

Atéodia7de junho,opúblico
podevisitaraexposiçãoMemória
daAéropostale,noMuseudo
Café, emSantos.Realizadapela
AssociaçãoMemóriada
AéropostalenoBrasil (Amab) e
RaideLatécoère, amostra
permitedescobrir e revisitara
históriadeumdosmaisbelos
capítulosdaaviaçãomundial: a
dacompanhia francesadecorreio
aéreo, conhecida tanto como
Latécoèrequantocomo
Aéropostale.Por fotos, textose
documentos locais, ovisitante
teráaoportunidadedeconhecer
maisdetalhesdessahistóriaque
uneaFrançaeoBrasil.OMuseu
doCafé ficanaRuaXVde
Novembro,95,noCentrode
Santos.Horáriodevisitação:
terça-feiraasábado,das9às 17
horas. Informações: 3212-1750

“Lembroqueo
pessoalde terra
sabiaqueoavião
estavachegando
quandoouviao
ronco.Erauma
correriapara
colocarummonte
de latasde
querosenepara
balizarocampo, e
facilitara
visualizaçãoda
pista”

CarlosCyrillo, ex-piloto

CÉSARMIRANDA

DAREDAÇÃO

Apósmaisde50anos, opaulis-
tanoCarlosCyrilloretornouon-
temaPraiaGrande. Foi lá que,
certa vez, no colo de sua mãe,
embarcou emumavião pilota-
do por Antoine de Saint-Exu-
péry, autor do livro O Pequeno
Príncipe (1943). Cyrillo não
lembra do passeio, que durou
cercade20minutos:tinhaape-
nas cinco anos e tudo o que
sabe foi contado ao longo dos
anosporsuafamília.
Essa proeza só ocorreu por-

que na Cidade ficava uma base
de manutenção das aeronaves
da pioneira empresa de correio
aéreo francesa, a Compagnie
GénéraleAéropostale. Durante
as décadas de 1920 e 1930, a
empresa foi responsável por fa-
zercircularascartasentreaEu-
ropa, África e América do Sul.
Saint-Exupéry fazia parte da
equipedepilotos epassavapela
regiãodetemposemtempos.
AfamíliadeCyrillotinhauma

casadeveraneioemumimenso
terrenoque ficou conhecido co-
moCampo daAviação.Naque-
la época, após receberumapro-
posta,partedessaáreafoivendi-
da à companhia aérea, que logo
emseguidacriouumaestrutura
para fazer a troca de motores e
outrosserviçosnosaviões.
Naquele ambiente, era co-

mum,relembraCyrillo,ospilo-
tos aproveitarem o intervalo
dasobrigaçõespara tomar café
e conversar com a sua mãe e
avó, que falavam francês. Gra-
ças a esses contatos, em certa
ocasião o encarregado dosme-
cânicos ofereceu o “batismono
ar”paraacriança.

SÓVEGETAÇÃO
Duranteainfânciaeadolescên-
cia, Cyrillo, hoje com 90 anos,
conviveu ali com o cheiro do
óleo e o ronco das aeronaves. E
acompanhava atentamente os
aviõesemseuspousosedecola-
gens, em uma Praia Grande
que nem tinha ainda esse no-
me (pertencia a São Vicente) e
eraocupadaapenasporvegeta-
çãodeumextremoaooutro.
“Lembroqueopessoaldeter-

ra sabia que o avião estava che-
gando quando ouvia o ronco.
Era uma correria para colocar

ummontedelatasdequerose-
neparabalizarocampo,efaci-
litaravisualizaçãodapista”.
O voo com Saint-Exupéry e

aconvivêncianaqueleambien-
te acabaram influenciando-o
a seguir carreira de piloto de
aviação civil e militar, por 18
anos.ComeçounaAeronáuti-
cae,quandodeubaixa,foipilo-
to de táxi aéreo, onde conhe-
ceudezenasdepolíticos, entre
eles o ex-governador de São
Paulo,AdhemardeBarros.
O amor à aviação o condu-

ziuaindaaseroprimeiropre-
sidente da Associação Brasi-
leira de Cultura Aeroespacial
(Abicaer), responsável por
criar o Memorial Aeroespa-
cial Brasileiro, em São José
dos Campos. Ele conta que
encerrou a carreira aos 38
anos, quando decidiu cons-
truirumhotelemIlhabela.

Em razão do voo na infân-
cia,comAntoinedeSaint-Exu-
péry, ele disse que leu vários
livros do autor, que se alimen-
toubastantedasaventurascru-
zando continentes. “A minha
obra preferida é Voo Noturno.
MaisdoqueOPequenoPrínci-
pe,queoeternizounomundo”.

VISITA

Cyrillo, que hoje mora em
Mairiporã (13 kmdaCapital),
acompanhou uma comitiva
depilotostrazidapelaAssocia-
ção Memória da Aéropostale
no Brasil e da Fondation La-
técoère, da França. No grupo,
cinco franceses e dois britâni-
cos, funcionários da aviação
civil daquele país e integran-
tes do Raid Latécoère, uma
espécie de rali pelos ares, que
apoiaprojetosligadosàpreser-
vaçãodaHistória.
Eles estão no Brasil para

visitarcincodas11escalasuti-
lizadas pela empresa de cor-
reioaéreo francesa,queficam
na costa. No local, o grupo
encontrou ainda pessoas for-
madas pelo Clube de Pilotos
queexistiunoCampodaAvia-
ção,entre1946e2003.
Uma das organizadoras ,

Mônica Cristina Corrêa, con-
sidera o encontro bempositi-
vo,porquecontribuiuparare-
cuperar a consciência da his-
tóriadaaviaçãonaregião.

Nachegada

Opequenopríncipeeascartasdocéu
Ummenino hoje com 90 anos voou com o escritor Saint-Exupéry, num tempo em que o ‘correio’ chegava de avião em Praia Grande

Mostra

“Hoje,apista (da
BaseAérea) já
tem40metrosa
maisqueo
aeroporto
SantosDumont,
noRiode
Janeiro, eque
operacomo
737-200(modelo
deaeronave)”
OlympiodeCarvalhoMendesNeto,
major aviador

Nos anos 20 e 30, a correspondência entre Europa, África e América do Sul era despachada e distribuída pela Compagnie Aéropostale, francesa
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