Barueri/SP, 08 de fevereiro de 2022.

Ao
Senhor Senador Roberto Rocha – PSDB/MA.

Ref. Complemento aos esclarecimentos sobre recentes alterações na malha aérea da Azul no
município maranhense de Imperatriz.

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. (“AZUL”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº
09.296.295/0001-60, com sede na Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 9º andar,
Ed. Jatobá, Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri – SP, CEP 06460-040, por seu
representante devidamente constituído, vem, à presença de V.Exa., apresentar
esclarecimentos complementares sobre as recentes alterações na malha aérea da companhia
ocorridas no município de Imperatriz / MA.

Como fruto do trabalho que desenvolvemos internamente na companhia nos últimos dias,
compartilhamos com V.Exa a antecipação da retomada da rota que conecta, sem escalas, o
município de Imperatriz à São Luís.

A nova previsão de início da operação será em 04 de março de 2022, com 3 (três) voos
semanais, ao invés de dia 05 de abril de 2022 como havíamos informado anteriormente. Dessa
forma, conseguimos antecipar essa operação com mais de 1 (hum) mês da data inicialmente
estabelecida. A partir de abril, o referido voo volta à ser diário - 7 (sete) frequências semanais.
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Com isso, a Azul reforça seu compromisso com o estado do Maranhão e ressalta que não
envidará esforços para o aumento da malha aérea no estado.

Sendo o que restava para o momento, a AZUL permanece à disposição bem como aproveita o
ensejo para manifestar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
César Grandolfo
Gerente de Relações Institucionais
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