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KLM  vai  sortear viagem 
com tudo pago para Amsterdã

Novo espaço

Para celebrar o seu centená-
rio, a companhia aérea holande-
sa KLM iniciou neste sábado, 20, 
uma promoção, em Fortaleza, que 
vai sortear uma viagem de três 
dias com tudo pago, com acom-
panhante, para Amsterdã. Até o 
dia 29 de julho, quem visitar a Pop 
Up Store, espaço da KLM, instala-
da no shopping RioMar Fortaleza, 
postar uma foto de lá no Insta-
gram e preencher o cupom, está 
apto a participar do sorteio.

O quiosque oferece uma espé-
cie de imersão de como é viajar na 
classe executiva da companhia. 
Com exposição de uniformes da 
tripulação, as louças usadas no 
serviço de bordo e as famosas ca-
sinhas holandesas em miniatura, 
a “Delft Blue”, que são entregue 
aos passageiros da classe execu-
tiva. Os visitantes também podem 
fazer um tour pela aeronave por 

meio de óculos de realidade vir-
tual.

Junto com a Air France e a GOl, a 
KLM formou, há pouco mais de um 
ano, o primeiro hub aéreo do Aero-
porto Internacional Pinto Martins. 
Já são sete frequências diárias par-
tindo de Fortaleza ( somando com 
os voos da Air France) para as cida-
des de Amsterdã e Paris.

A estratégia já foi realizada em 
São Paulo. O diretor comercial da 
Air France-KLM para América do 
Sul, Seth van Straten, explica que 
agora é hora de estreitar laços com 
os cearenses. “Estamos muito feli-
zes e orgulhosos com o desempenho 
de nossos vôos, mas podemos sem-
pre melhorar. Nós não queremos 
ser só mais uma companhia aérea, 
queremos ser a melhor, está em 
nosso DNA. E para isso precisamos 
estar próximos de nossos clientes, 
próximos dos brasileiros”, afirma.
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História

Doze casarões, três casas de 
pólvora, um cemitério e uma 
barragem compõem o con-
junto arquitetônico do campo 
de concentração de Senador 
Pompeu, o Patu, tombado on-
tem, após anos de luta pelo 
reconhecimento. O local foi 
o único campo do Ceará não 

apagado com o tempo, graças 
à alvenaria em sua construção.

Intensificados a partir de 1915, 
com a “seca do 15”, os campos de 
concentração no Ceará foram, se-
gundo Valdecy Alves, advogado, 
pesquisador e ativista social, “tec-
nologias” utilizadas para controlar 
um contingente de “flagelados”.

Campo de concentração é 
tombado em Senador Pompeu 
divulgação
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concentração


