BOLETIM OFICIAL ANAC – 25-07-2006
VARIG OBEDECE E ANUNCIA MALHA AÉREA

Depois de um dia de intensas reuniões entre técnicos da Agência e da Varig, a empresa
aérea respondeu ao ofício encaminhado pela ANAC sobre a sua nova malha.
A partir de hoje, 25/07, a Varig vai realizar os seguintes vôos domésticos:
1. Porto Alegre- São Paulo (Guarulhos - GRU) – Porto Alegre;
2. São Paulo (Guarulhos) – Manaus – São Paulo;
3. Fortaleza – São Paulo (Guarulhos)- Fortaleza;
4. São Paulo (GRU) – Salvador – Recife – Salvador - São Paulo;
Nos vôos internacionais haverá os seguintes vôos:
1.Frankfurt - vôo diário
2.Londres – dias alternados
3.Copenhague – vôo de Londres segue para Copenhague para buscar passageiros que estão
esperando para voltar ao Brasil nos dias 28 e 30/07.
4. Miami e Nova Iorque – dias alternados.
5. Lima – sai às 22h de hoje para trazer brasileiros que estão lá esperando para retornar ao país
6. Santiago – Varig vai voar no dia 27/07.
7. Caracas – vôo dia 28/07.
* o tratamento para os mercados de Caracas, Santiago e Lima será de vôos extras, de acordo com
a necessidade até a retomada dos vôos regulares.
8. Buenos Aires – a Varig vai voar desde Porto Alegre, passando por São Paulo (GRU), Buenos
Aires / E fará Rio de Janeiro – Buenos Aires – São Paulo (GRU) – Porto Alegre

Durante o dia houve problemas com passageiros em todo o país que foram aos poucos
sendo resolvidos pela ANAC que conta com a parceria com o Ministério da Justiça, através do
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Também colaboraram para relocar os
passageiros os vôos extras realizados pelas empresas TAM e GOL para o nordeste do País. No
âmbito internacional foram detectados problemas localizados em várias cidades, como Lima,
Santiago e Paris, cujos problemas serão resolvidos nas próximas horas. A Varig informou que
está esperando para próximas horas a negociação com proprietários de suas aeronaves para
liberá-las.

Brasília, 25-07-2006.

