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AVIAÇÃO E AEROPORTOS



Embraer faz primeira entrega do jato executivo Praetor 600

A Embraer fez nesta sexta-feira a primeira entrega do novo jato executivo Praetor 600, da categoria
supermédio, para um cliente europeu.
 
Segundo comunicado da empresa, a aeronave saiu da mesma linha de montagem híbrida em que o
Legacy 450 e o Legacy 500 são produzidos. A montagem do jato também ocorrerá, no futuro
próximo, em Melbourne (EUA).
 
O lançamento ocorreu em outubro de 2018 e a certificação foi obtida em abril de 2019.
 
O jato Praetor 600, segundo a companhia, tem capacidade para quatro passageiros, alcance
intercontinental de 4.018 milhas náuticas (7.441 km) e capacidade de fazer voos sem escalas entre
Dubai e Londres, Paris e Nova York, São Paulo e Miami.
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Justiça proíbe Anac de redistribuir espaços da Avianca

O juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da 1ª Vara
de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal
de Justiça de São Paulo, concedeu liminar à
Avianca Brasil que impede a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) de redistribuir os horários de
pousos e decolagens que estavam em uso pela
companhia.
Na decisão, o juiz determinou que a Anac “se
abstenha da prática de qualquer conduta,
comissiva ou omissiva, de distribuição
administrativa de todos os ‘slots’ utilizados na
operação da recuperanda, com vistas a se permitir
a realização do leilão já marcado para 10 de
julho”.
Na decisão, o juiz alegou que o leilão de ativos da
Avianca “é a melhor medida para, no curto prazo,
buscar a reativação das atividades e a retomada
das operações, podendo proporcionar uma maior
desconcentração das operadoras atuantes no
mercado”.
O juiz também ponderou na decisão que a Anac
não apresentou estratégia de curto prazo “que se
mostrasse mais favorável ao mercado da aviação
civil em detrimento de leilão a ser realizado”.
Se não cumprir a decisão, a Anac está sujeita a
multa de R$ 10 milhões, ou 20% do valor da
causa.
Entenda o caso
Na segunda-feira, a Anac anunciou que faria a
redistribuição imediata dos slots que estavam em
uso pela Avianca Brasil nos aeroportos de
Guarulhos, Santos Dumont e Recife. 

A Agência também anunciou que iria ouvir a partir
desta semana as partes interessadas nos slots da
Avianca no aeroporto de Congonhas, para decidir
a melhor medida a ser adotada.
Na quarta-feira, a Avianca pediu na Justiça que a
Anac fosse impedida de redistribuir os slots que
estão com a companhia até a transferência
efetiva das unidades produtivas isoladas (UPIs)
para seus futuros compradores.
No plano de recuperação judicial, homologado
pela Justiça, a Avianca previa criar sete UPIs e
transferir para essas unidades os slots que
utilizava nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos
e Santos Dumont.
A empresa aérea alega que a redistribuição dos
slots antes do leilão impediria a companhia de
angariar recursos no certame para pagar seus
credores.
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Dono da Avianca quer 30% da Alitalia

O empresário colombiano Germán Efromovich,
acionista majoritário da Avianca Holdings,
empresa dona das aéreas Avianca (Colômbia),
Tampa Cargo, Aerolíneas Galápagos (Aerogal) e
Taca, afirmou em uma entrevista no jornal italiano
"Il Sole 24 Ore" que tem interesse em comprar
30% da companhia aérea Alitalia. Germán é irmão
de José Efromovich, que controla a Avianca Brasil,
em recuperação judicial desde dezembro.
Efromovich disse na entrevista que já enviou uma
proposta para a companhia pública italiana
Ferrovie dello Stato, responsável pelas
negociações para um possível resgate da Alitalia,
que está sob administração especial e deve
apresentar no dia 15 de julho um plano de
recuperação judicial. Explicou que fez uma oferta
como investidor individual e que pretende atuar na
gestão e reestruturação da aérea.
Na entrevista, Efromovich também disse que teria
que ser o presidente da companhia, ao menos no
começo, e que espera mudanças na Alitalia em
seis meses.
Segundo o jornal, uma fatia de 30% na Alitalia
exigiria um investimento de ao menos € 240
milhões (US$ 272,8 milhões).
O empresário diz ter dinheiro para investir.
Efromovich foi demitido do conselho de
administração da Avianca Holdings em junho. A
BRW Aviation, braço de investimento da Synergy
Group e dona de 78,1% das ações da Avianca
Holdings, deixou de pagar um empréstimo de US$
456 milhões à United Airlines. 

Como compensação, a United passou a deter o
direito de voto da BRW Aviation e o repassou à
Kingsland Holdings, do investidor Roberto Kriete,
que detém 21,9% da Avianca Holdings. Kriete,
principal rival de Efromovich na empresa, assumiu
a chefia do colegiado e iniciou a reestruturação da
companhia.
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Anac autoriza aérea argentina Flybondi a iniciar operações no Brasil

A empresa aérea argentina Flybondi, de baixo custo, obteve nesta terça-feira, 2, autorização da
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para iniciar suas operações regulares internacionais no
Brasil.
 
Inicialmente, a aérea deve operar a partir de outubro três voos semanais entre Buenos Aires e a
cidade do Rio de Janeiro. A venda de passagens deve ter início ainda nesta semana. A Flybondi será
a terceira empresa aérea deste seguimento a voar no País, após o início das operações da chilena
Sky Airline e da europeia Norwegian.
 
Em nota, a autarquia informa que a autorização foi concedida em reunião de sua diretoria colegiada e
permite que a empresa faça o registro das rotas e inicie a venda das passagens aéreas. Se trata da
última etapa para que uma empresa estrangeira inicie voos regulares no País. A autorização de
funcionamento no Brasil foi emitida pela Anac em fevereiro.
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Primeiro voo da companhia de baixo custo está marcado para outubro e venda de passagens deve começar já nesta
semana



Sem Avianca, Guarulhos diz que já perdeu R$ 40 milhões

A GRU Airport, concessionária que opera o
aeroporto de Guarulhos, mal concluiu as últimas
negociações para conseguir honrar pagamentos
com governo e bancos e já tem uma nova fonte de
preocupação, desta vez motivada pelo impasse
em relação aos horários de pousos e decolagens
("slots") da Avianca.
Desde que a companhia aérea, em recuperação
judicial, deixou de operar no aeroporto, no dia 28
de abril, a empresa viu o fluxo de passageiros cair
cerca de 6% e, consequentemente, sua receita
encolher. A queda é calculada em R$ 20 milhões
por mês - ou seja, já passaria dos R$ 40 milhões.
"Nossa área jurídica está estudando pedir um
reequilíbrio [ao poder concedente]", afirmou ao
Valor o presidente da concessionária, Gustavo
Figueiredo.
"Se o voo não decola, eu não recebo as tarifas. Ao
mesmo tempo, a redução no número de
passageiros também afeta a receita não tarifária
[de lojas e lanchonetes, por exemplo]. Nada disso
eu tenho como recuperar lá na frente, então tem
um impacto econômico", afirma o executivo.
Ele diz ainda que companhias aéreas
internacionais cobram uma definição, pois estão
em fase de decidir como será a alocação das
aeronaves em todo o mundo, para a temporada
entre outubro e março. "O aeroporto poderia
perder voos", argumenta.
A previsão é que os slots utilizados pela Avianca
sejam distribuídos por meio do leilão de ativos da
empresa, marcado para a próxima semana, no dia
10 de julho.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) tem
sido contrária à solução e chegou a anunciar que
ela própria faria a redistribuição dos horários, o
que esvaziaria a concorrência. No entanto, os
advogados do grupo conseguiram barrar a medida
e - ao menos até agora - garantir o leilão com os
slots.
O receio é que, por conta das disputas judiciais, a
decisão seja novamente postergada, diz
Figueiredo. "Para nós, não interessa a forma de
distribuição, o importante é que os voos estejam
em operação." Em 2018, a Avianca representou
20% dos passageiros de Guarulhos, segundo ele.
Procurada pela reportagem, a Anac afirmou que
não comentaria o assunto, porque o processo da
Avianca está judicializado.
Apesar das preocupações, o presidente garante
que o pagamento da outorga fixa referente a
2019, que vence em 11 de julho, será quitada
ainda neste ano. O valor a ser pago é de R$ 1,24
bilhão. "Nosso planejamento inicial era pagar de
forma parcelada, até setembro, mas pode ser que
seja adiantada", diz ele. Em caso de atrasos, a
Anac cobra uma multa de 2%, além de juros.
O pagamento será possível porque o caixa da
concessionária ganhou um alívio no ano passado,
após uma repactuação no pagamento da outorga
fixa referente a 2018. Pelo acordo, a empresa
desembolsou apenas R$ 254 milhões, de um total
de R$ 1,2 bilhão devido à Anac. O restante será
pago só no fim do contrato de concessão,
juntamente com as parcelas de 2031 e 2032.

http://www.gcnlaw.com.br/



Além disso, o grupo recebeu uma injeção de R$
850 milhões das empresas acionistas, a Grupar
(controlada pela Invepar, com 51%), e a Infraero
(49%). Novos aumentos de capital, porém, estão
descartados. O governo federal já anunciou a
intenção de vender a participação da Infraero nos
aeroportos federais, e a Invepar ainda tenta se
reequilibrar financeiramente, com a recente saída
da OAS do grupo e a busca de compradores para
ativos.
Em 2018, a concessionária também teve boas
notícias no resultado operacional. O volume de
passageiros cresceu 11,8% em relação ao ano
anterior, chegando a um recorde de 42,2 milhões,
em voos domésticos e internacionais. O lucro
antes de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda) foi de R$ 1,4 bilhão, uma alta
de 24,6%.
No primeiro trimestre deste ano, a tendência de
crescimento se manteve, e a movimentação subiu
7,9%. A situação começou a piorar a partir de
maio, após a parada da Avianca.
Caso o pedido de reequilíbrio seja formalizado
perante a Anac, o pleito se somará a outro R$ 1
bilhão que já está em disputa entre a empresa e a
agência reguladora. Hoje, a GRU Airport negocia
com a Anac incluir um aditivo ao contrato que
defina a possibilidade de recorrer à arbitragem
para solucionar as divergências.
Uma parte das reclamações, porém, já foi levada à
Justiça. 

Entre março e abril deste ano, a concessionária
entrou com ações questionando obras que a
concessionária teve que realizar para obter
certificações internacionais e que não estavam
previstas no edital, além de reformas adicionais
que foram necessárias devido a supostos
problemas encontrados em estruturas entregues
pela Infraero.
Outro assunto ainda pendente é como será o
acordo para a construção de um monotrilho
ligando a estação da Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM) e os terminais do
aeroporto. A obra já foi anunciada pelo
governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e
pelo governo federal, mas os termos de como
seria o reequilíbrio do contrato ainda não estão
fechados.
A ideia é que a GRU Airport fique responsável por
contratar e custear o empreendimento, desde sua
construção até a operação. A concessionária já
fez chamamentos públicos e iniciou conversas
com grupos interessados em construir e operar o
empreendimento, segundo Figueiredo.
Ainda não está certo, porém, como a empresa
seria compensada. "Se for para frente esse
projeto, será por meio de um reequilíbrio, que nós
defendemos que seja por um desconto no valor
da outorga fixa. Isso ainda está sendo discutido
pelos governos de São Paulo e federal."
O executivo diz que ainda não é possível dizer
com precisão o valor do empreendimento. O
governo paulista tinha anunciado o valor de R$
175 milhões, e a previsão de entrega para 2021.
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Justiça dá aval para Anac redistribuir slots da Avianca e inviabiliza leilão

O  Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu nesta
quinta-feira (4) que a Anac (Agência Nacional de
Aviação Civil) pode redistribuir os slots
(autorizações de pousos e decolagens) da
Avianca Brasil, o que inviabilizaria o leilão de
ativos da companhia aérea, que está em
recuperação judicial. 
O desembargador Ricardo Negrão acolheu
recurso da Anac contra decisão de primeira
instância do juiz João Rodrigues Filho, que na
última quinta (27) havia proibido o órgão
regulador de redistribuir os slots da aérea para
evitar "desintegração da situação" da Avianca. O
pregão dos ativos da empresa está previsto para
10 de julho.
Em sua decisão, Negrão diz que há conflito entre
os interesses da Avianca "indicados no plano de
recuperação judicial (...) e as relativizações e
concessões deferidas pelo Poder Judiciário".
Para o magistrado, a Justiça não pode impor
restrições à atuação regulatória da Anac para
garantir a continuidade da empresa. Ele afirma
que a Anac deve poder "exercer integralmente
suas atribuições legais".
Com isso, a agência poderá retomar seu plano de
redistribuir os slots da aérea e manter aberta a
consulta pública para definir o método de
distribuição das autorizações de pousos da
Avianca em Congonhas, aeroporto mais disputado
do país.
 

Pela norma vigente, 50% das autorizações devem
ser distribuídas entre as atuais competidoras, e os
outros 50%, para empresas que ainda não operam
no mercado. Com isso, Gol e Latam, as duas
maiores marcas do setor, receberiam mais
autorizações.
O Cade (Conselho Administrativo de Defesa
Econômica) e o Ministério Público Federal já
haviam recomendado a mudança do percentual
de slots da Avianca a serem distribuídos para as
aéreas remanescentes para evitar concentração
de mercado.
Esses órgãos querem que a Anac adote
providências para que a repartição dos horários
da Avianca seja feita “lançando mão da
interpretação mais favorável à livre concorrência”.
A Avianca Brasil não foi localizada para comentar
o caso.
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Decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo



Avianca Brasil planeja leilão de voos, mesmo com decisão contrária da Justiça

Apesar de a Justiça ter liberado a Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac) para redistribuir
os horários de pouso e decolagem (slots) da
Avianca Brasil entre suas concorrentes, a
companhia endividada ainda pretende realizar o
leilão desses slots na próxima quarta-feira, 10.
O plano de recuperação judicial da Avianca Brasil
prevê a divisão e o leilão dos slots da empresa em
sete Unidades Produtivas Isoladas (UPIs). Há
questionamentos na Justiça se o certame seria
legal, pois os slots não são considerados
propriedades das companhias aéreas.
No fim de junho, o juiz João de Oliveira Rodrigues
Filho, da 1.ª Vara de Falências de São Paulo,
proibiu a Anac de redistribuir os slots por entender
que eles são os principais atrativos do leilão da
Avianca. Na quinta-feira, 4, porém, o
desembargador Ricardo Negrão suspendeu a
liminar de Rodrigues Filho, e a distribuição das
autorizações de pouso e decolagem voltou a ser
permitida.
O  Estado  apurou que a Avianca pretende fazer o
leilão na próxima semana e aguardar,
posteriormente, o desenrolar dessa disputa na
Justiça. Interessadas nos slots da empresa no
aeroporto de Congonhas (SP), Gol e Latam já se
comprometeram, cada uma, a fazer um lance
mínimo de US$ 70 milhões por pelo menos uma
das UPIS.

Caso a Justiça venha a decidir que o leilão não
pode ser validado e que a saída é a redistribuição
dos slots, uma nova disputa deve ocorrer entre as
companhias aéreas. O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) se manifestou
favorável a um modelo de distribuição que
favorece a Azul, também interessante nos slots
em Congonhas.
Hoje, a regra prevê que 50% dos slots vagos
sejam repassados a empresas “entrantes”, isto é,
aquelas que têm no máximo cinco slots por dia no
aeroporto em questão. O restante dos slots é
distribuído igualmente entre as empresas já
consolidadas no terminal.
Sob o argumento de evitar a concentração de
mercado, o Cade defende que empresas com até
60 slots por dia sejam consideradas empresas
“entrantes”, o que permitiria que a Azul fosse
classificada nessa categoria. Desse modo, a Azul
receberia mais slots que Latam e Gol – que
possuem, juntas, cerca de 90% dos slots de
Congonhas.
Representante de 290 empresas aéreas do mundo
todo, a Associação Internacional de Transportes
Aéreos (Iata) enviou, no entanto, um documento
à Anac se posicionando contra as orientações do
Cade.
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Plano de recuperação da companhia prevê a venda de
horários de pouso e decolagem (slots), mas há

questionamento sobre a legalidade do processo, pois os slots
não são considerados propriedade das aéreas;

desembargador determinou que Anac faça a distribuição dos
slots



Argentina Flybondi começa a voar no País em outubro, com proposta de ‘ultrabaixo custo’

Terceira empresa de baixo custo a chegar ao País
em poucos meses, após a norueguesa Norwegian
e a chilena Sky, a recém-criada aérea argentina
Flybondi chega com uma proposta de preço
agressiva, vendendo-se como “ultra low cost”, ou
seja, uma empresa de custo muito mais baixo que
as concorrentes.
Para a estreia no País, com três frequências
semanais entre o Rio de Janeiro (Aeroporto do
Galeão) e Buenos Aires (El Palomar), a companhia
vai vender passagens por tempo limitado a partir
de  R$ 300 por trecho (sem taxas). As frequências
da Flybondi serão às quartas, sextas e domingos.
Uma simulação feita pelo Estado – com ida em 11
de outubro e volta no dia 18 – saiu por cerca de
R$ 950  (já com taxas).  Nas mesmas datas,
escolhendo os voos mais baratos da Gol, a
mesma viagem sairia por R$ 1,2 mil; na Aerolineas
Argentinas, por R$ 1,1 mil. 
Em comunicado, o presidente da Flybondi,
Sebástian Pereira, afirmou que a empresa tem
uma “visão de longo prazo” para o mercado
brasileiro e tem intenção de adicionar novas rotas
partindo do País. A autorização da Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac) para a operação
da Flybondi no Brasil saiu na última terça-feira, 2.
Terminal próprio
Nunca ouviu falar do Aeroporto El Palomar? Trata-
se do terceiro terminal da região metropolitana de
Buenos Aires, inaugurado em 2018 e dedicado
justamente a quem viaja por voos “low cost”.

O aeroporto, de pequeno porte, está localizado a
cerca de 300 metros da estação Palomar, de uma
linha de trem da capital argentina, e fica a cerca
de 20 km do centro de Buenos Aires.
A Flybondi foi fundada em janeiro de 2018 e hoje
conecta 17 destinos argentinos, além de voar
entre Buenos Aires e Assunção, no Paraguai. A
proposta da empresa, que bebe na fonte de
gigantes como a RyanAir, é garantir a alta
ocupação de seus voos, mesmo a preços mais
baixos (um ex-diretor da aérea irlandesa faz parte
do conselho de administração da Flybondi).
A companhia afirma ter 9% do mercado argentino
e ocupação média de 81% em seus voos, segundo
dados de junho. A Flybondi afirma que, entre os
cerca de 1,6 milhão de passageiros que
transportou nos seus primeiros 18 meses em
operação, cerca de 200 mil viajaram de avião pela
primeira vez.
Sem bagagem
Como é comum entre as empresas de baixíssimo
custo, as passagens não incluem qualquer tipo de
bagagem – nem sequer de cabine. Cada
passageiro pode transportar consigo 6 kg.
Bagagens de mão de até 10 kg ou malas
despachadas têm custo extra, assim como a
marcação de assentos. O check-in via web é
gratuito.
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Empresa já iniciou venda de passagens entre Rio e Buenos
Aires em seu site; ideia é estender rotas no País



Aviação civil: crises recorrentes

O que ocorreu com a Avianca é mais um episódio
na sequência de crises da aviação civil nas
ultimas décadas. Três das maiores empresas
aéreas americanas (Delta, United e American) se
socorreram de fusões, reestruturações, operações
conjuntas e medidas judiciais para sobreviverem.
Na Europa, importantes empresas estatais, que
recebiam fortes subsídios governamentais, foram
privatizadas e passaram a enfrentar a dura
competição no mercado. Sabena e a Swissair
faliram, enquanto a Alitalia passou por um
processo de recuperação judicial.
No Brasil, a sequência iniciou-se com a
Transbrasil (2001), Penta (2004), Vasp (2005),
Varig (2006), BRA (2007) e Pantanal (2009). As
crises foram desencadeadas por fatores de ordem
macroeconômica, ou seja, a recessão prolongada,
as quedas bruscas na demanda, as mudanças
imprevistas nas políticas de preços dos
combustíveis e as variações cambiais, além da
fragilidade dos mecanismos de regulação, que
explica uma boa parte do problema. Mas a gestão
deficiente e a dificuldade de adaptação a novos
modelos de gestão (o caso da Varig é
emblemático) também contribuíram para o
agravamento das sucessivas crises do setor
aéreo.
O panorama mundial indica razões que expõem as
companhias aéreas a altos riscos. 

O mercado altamente competitivo, as disputas
predatórias, a necessidade de constante
atualização tecnológica pela incorporação de
aeronaves mais modernas e eficientes, os custos
elevados de manutenção e o encarecimento do
combustível são, entre outros, fatores que
contribuem para a elevação de custos
operacionais.
A redução das margens de rentabilidade resulta
das tendências em direções opostas de custos e
tarifas. Não se pode esquecer, portanto, que as
oscilações nos preços do combustível, o leasing
de aeronaves e sua manutenção (sujeitos à
variações cambiais), os constantes treinamentos
de tripulação e a responsabilidade perante
consumidores, mesmo em casos de variação
climática ou falhas de outros prestadores de
serviço e a crescente preocupação com
procedimentos de segurança, tornam as
empresas aéreas muito vulneráveis às incertezas
e variações de custos.
Para permanecer no mercado, empresas optam
seja por operações de baixo custo, que degradam
a qualidade dos serviços e do conforto, seja pela
oferta de algumas vantagens associadas às
tarifas. A combinação de um ambiente de alta
competitividade com as margens estreitas de
rentabilidade acaba provocando situações de
estresse financeiro que resultam, muitas vezes,
em situações que culminam em fusões,
reestruturações ou medidas judiciais para evitar a
saída do mercado.
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O que torna as crises ainda mais graves no Brasil é o
ambiente de insegurança jurídica



Mas certamente o que torna as crises ainda mais graves no Brasil – alcançando consumidores,
trabalhadores e fornecedores – é o ambiente de insegurança jurídica. As empresas aéreas não têm
um patrimônio tangível expressivo, uma vez que equipamentos, instalações de apoio e aeronaves
são objeto de leasing por prazos longos. Torna-se difícil desfazer-se em caso de quedas
prolongadas da demanda, como difícil também é a renovação das frotas para reduzir custos
operacionais. Ao fim e ao cabo, as autorizações (horários e espaços) de pouso e decolagem nos
aeroportos mais movimentados (os “slots”), concedidos pela agência reguladora, são praticamente
o seu patrimônio.
 
Ocorre que no Brasil, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, uma companhia aérea não
pode comprar o slot de outra (não existe mercado secundário para slots). Quem faz a sua
distribuição é a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Em suma, quando uma empresa está
saudável, os slots não integram o seu ativo e, portanto, não podem ser vendidos. No entanto, quando
ela se encontra em situação de insolvência ou requer a recuperação judicial, os slots podem tornar-
se ativos negociáveis, a depender meramente do entendimento pessoal do juiz do processo. O
resultado é o ambiente de insegurança, pois não se sabe se os slots integram ou não o ativo de uma
companhia aérea. Enfim, há mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia...

http://www.gcnlaw.com.br/
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Após decisão da Justiça, Anac vai redistribuir ‘slots’ da Avianca

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
informou que retomou o plano de redistribuição
dos horários de pousos e decolagens (“slots”) que
estavam em uso pela Avianca Brasil nos
aeroportos de Guarulhos, Santos Dumont e Recife.
A agência acrescentou que a redistribuição dos
slots nesses aeroportos será feita de acordo com
as regras vigentes. Pela legislação atual, a
agência distribui metade dos slots para empresas
aéreas que já atuam nos aeroportos. A outra
metade é dividida igualmente entre novos
competidores. São considerados novos
concorrentes empresas com até 5 slots diários
 no aeroporto.
Ontem, o juiz Ricardo Negrão, da 2ª Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, suspendeu a
liminar que impedia a Anac de redistribuir os slots
da Avianca Brasil.
Em 28 de junho, o juiz João de Oliveira Rodrigues
Filho, da 1ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais, havia proibido a agência de fazer a
distribuição dos slots, sob o argumento de que,
sem eles, a Avianca não teria ativo relevante para
vender no leilão de recuperação judicial, marcado
para 10 de julho.
Congonhas
Em relação aos slots que estavam em uso pela
Avianca Brasil no aeroporto de Congonhas, a Anac
informou que vai aguardar até domingo
contribuições de interessados nos slots da
companhia para concluir um estudo sobre o tema. 

A agência anunciou no dia 24 de junho a abertura
de um processo de tomada de subsídios (consulta
pública), para ouvir interessados na redistribuição
de slots da Avianca antes decidir sobre o tema.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) emitiu nota técnica pedindo à Anac que
altere as regras de alocação de slots para evitar a
concentração de mercado, especificamente no
aeroporto de Congonhas (SP). O Cade sugeriu que
o limite para uma aérea ser definida como nova
entrante suba de 5 slots para 60 slots por dia — o
que beneficiaria a Azul — e que 100% dos slots da
Avianca fossem distribuídos para novos
entrantes.
Nessa semana, a Associação Internacional de
Transporte Aéreo (Iata) encaminhou à Anac um
documento recomendando que a agência adote
as melhores práticas globais para redistribuir os
slots da Avianca. Além disso, mostrou-se
contrária às recomendações dadas pelo (Cade à
agência.
A Iata defende que metade dos slots seja dividida
entre as empresas que já operam no aeroporto e a
outra metade, entre novos concorrentes, assim
como é feito atualmente. Esse posicionamento
tem sido defendido por Gol e Latam.
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Azul anuncia novas rotas em seis Estados

A Azul, terceira maior companhia aérea em operação no país, anunciou nesta terça-feira (2) a criação
de novas rotas e a ampliação de frequências em rotas já atendidas no país.
 
A partir de 6 de agosto, a companhia vai realizar voos diários ligando Salvador a Aracaju. Em
outubro, dará início a voos entre Belo Horizonte e Florianópolis. Em dezembro, terá voos ligando
Aracaju a Campinas (SP).
 
No último mês do ano, a Azul também vai tornar regulares voos de Campinas para Natal. A venda
dos bilhetes para esses destinos já está disponível.
 
A companhia também vai aumentar a frequência de voos em rotas que já faz.
 
Em agosto, a rota entre Belo Horizonte e Montes Claros (MG) vai passar de quatro para cinco voos
diários. A rota que liga Recife a Petrolina (PE) vai passar de um para dois voos diários.
 
Em setembro, a companhia vai ampliar de quatro para cinco voos diários a rota entre Belo Horizonte
e Ipatinga (MG). As rotas Campinas-Galeão e Recife-Natal também passam de quatro para cinco
voos diários.
 
A Azul também começa a realizar, a partir de 6 de julho, voos semanais entre Recife e Palmas. Em
outubro, vai oferecer três voos diários entre Recife e Brasília. Em novembro, dará início a um voo
entre Brasília e o aeroporto Santos Dumont, no Rio. A venda de passagens para esses destinos
também já está disponível.
 
As ações da Azul subiram 0,76% nesta terla, para R$ 42,41.
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