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Azul entra na ponte aérea com 34 operações diárias
São Paulo, 12 de agosto de 2019 – Azul S.A., “Azul”, (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea
do Brasil em número de voos e cidades atendidas, anuncia hoje que irá começar a operar a ponte aérea em
29 de agosto. Os bilhetes estarão disponíveis em todos os canais de venda da companhia a partir de hoje. Ao
todo, serão 34 operações diárias entre os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio
de Janeiro, ampliando a concorrência no maior mercado doméstico do país e quarto maior do mundo.
“Estamos muito animados com a oportunidade de oferecer a Experiência Azul, com produtos únicos como TV
ao vivo, bebidas e snacks à vontade, em um mercado que ainda não operávamos. Este é apenas o primeiro
passo de nossa expansão no aeroporto de Congonhas, onde esperamos adicionar ainda mais rotas e destinos
no futuro”, diz John Rodgerson, CEO da Azul.

Sobre a Azul
A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, com
870 voos diários e 114 destinos. Com uma frota operacional de 130 aeronaves e mais de 11.000 funcionários, a Companhia
possui 220 rotas em 30 de junho de 2019. Em 2019, a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea da América
Latina pelo TripAdvisor Travelers' Choice e também foi classificada como a melhor companhia aérea regional da América
do Sul pelo nono ano consecutivo pela Skytrax. Em 2018, a Companhia foi eleita a melhor companhia aérea pela Kayak
Flight Hacker Guide. A Azul também foi a companhia aérea mais pontual do Brasil o ranking mundial da FlightStats em
2018. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri.
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