PROJETO DE R$ 50 MILHÕES

Local do futuro complexo com
avião e museu tem evento para
marcar 95 anos da Varig
É esperada para as próximas semanas a licença ambiental para construção do
empreendimento
GIANE GUERRA

Para marcar os 95 anos de fundação da Varig, um evento está sendo realizado neste
sábado (7) no local que receberá um complexo de R$ 50 milhões que terá um avião
da companhia aérea como principal atração. O terreno fica em Nova Petrópolis, na

serra gaúcha, para onde já foi deslocada a estrutura da aeronave, que foi arrematada em
leilão por um grupo de ex-funcionários liderado pelo engenheiro de voo Oscar Bürgel.
O evento foi chamado de VarigVive Day, que é, inclusive, o nome que será dado ao
complexo residencial e turístico. São esperados 330 "variguianos". Entre os shows, terá
uma banda comandada pelo ex-piloto Gino Garcia. Pelo aspecto econômico, destaque
que o evento é realizado pela H2 Negócios Imobiliários, a empresa que é dona da área e
que financiará o projeto, salienta Bürgel.

Avião da Varig arrematado por funcionários e levado a Nova Petrópolis
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O evento não é ainda um lançamento do empreendimento. É esperada para as próximas
semanas a licença ambiental para o projeto. Com ela, as obras poderão ser iniciadas,
explica ele. O prazo de entrega é 36 meses após este início.
O projeto VarigVive terá o Boeing 727, um modelo de três motores, que foi o terceiro a
ser operado no Brasil a partir da década de 70. O empreendimento terá ainda um hotel,
um "mall" comercial com diversas lojas e restaurantes, residências e, claro, um museu
para preservar a história da Varig. O empreendimento temático na Varig é da H2, com
plano de negócios desenvolvido pela M.Stortti Business Consulting Group. O projeto
arquitetônico é assinado pela Hipóteses Urbanas Negócios Imobiliários.

O empreendimento terá hotel, "mall" comercial com lojas e restaurantes, residências e um
museu.
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A mistura de memória afetiva com turismo na Serra marca o projeto Varig Vive
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