CRISE DE EMERGÊNCIA DA VARIG SEGUE ATÉ O LEILÃO
O Plano de Emergência da ANAC para a crise Varig que estava com término
previsto para ontem, dia 10, foi prorrogado até o dia 18 de julho, próxima terça-feira. A
mudança ocorreu em atendimento a solicitação da própria empresa aérea, dada a
continuidade dos cancelamentos por ela previstos.
Após um final de semana e uma segunda-feira de plantão nos principais
aeroportos brasileiros, os fiscais da Agência Nacional de Aviação Civil continuaram
colaborando na solução de problemas dos passageiros afetados pelos cancelamentos
provisórios das rotas Varig no país e no exterior.
Nos últimos três dias ocorreram apenas cinco reclamações contra a empresa
junto às Seções de Aviação Civil da ANAC, localizadas nos aeroportos:
•

No sábado, dia 8, no âmbito internacional, dois passageiros com destino ao
Paraguai tiveram vôo cancelado sendo acomodados em vôo de congênere no
mesmo dia; quatro pessoas com destino a Miami foram direcionadas a um hotel
e relocadas em vôo no dia 09, domingo. Já no âmbito doméstico, oito
passageiros com destino a Recife tiveram vôo cancelado, sendo dois deles
encaminhados no mesmo dia em vôo de congênere e os demais seis para
embarque no dia seguinte, 09, pela própria Varig.

•

No Domingo, 09, nos vôos internacionais, não houve registro. Já no âmbito
doméstico, três passageiros com destino a Aracaju foram hospedadas em um
hotel da cidade para serem embarcados dia 11, terça-feira, em vôo de congênere.

•

Na segunda-feira, 10, nos vôos internacionais não houve registro de passageiros
afetados. Já na área doméstica, no Aeroporto de Guarulhos, 29 passageiros que
se dirigiam a Salvador e Porto Alegre, sendo 20 de nacionalidade brasileira e
nove chilenos, foram relocados em vôos alternativos e seguiram a seus destinos
sem problemas.

•

Hoje, dia 11 de Julho, não houve registro de reclamações de passageiros contra a
Varig junto aos fiscais da Agência nos aeroportos. Com relação a ocorrências,
no mercado internacional foram relocadas quatro pessoas (um adulto e três
crianças) com destino a Miami, que já embarcaram em vôo da própria empresa
Varig no mesmo dia.
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