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Ao Senhor,
Ronaldo Veras
Diretor de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas

Ao cumprimentá-lo, renovamos nossa admiração pelo apoio de Vossa Excelência à
retomada da Aviação Regional Gaúcha, sendo uma pauta fundamental para o
desenvolvimento regional do noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo,
parabenizamos à Azul Linhas Aéreas Brasileira pela forma como tem se posicionado no
mercado da Aviação Brasileira, especialmente nesse período desafiador trazido pela condição
de Pandemia vivida pelo mundo.
A Região das Missões vem atuando há muito tempo junto com entidades e municípios
para que possamos avançar cada vez mais com o Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, de Santo
Ângelo. O Aeroporto está em pleno funcionamento com voos diários do ATR-72 da Azul
com rota a Porto Alegre, com excelente ocupação. Ao mesmo tempo, juntamente com o
apoio de entidades e poder público do Noroeste do Rio Grande do Sul, buscam-se junto aos
Órgãos oficiais, a adequação do Aeroporto de Santo Ângelo para aeronaves Boeing 737-800
e E195-E2.
Solicitamos a partir desse ofício um estudo de viabilidade de implantação da Linha
Santo Ângelo/Florianópolis ou Santo Ângelo/Navegantes no período do verão de 2021/2022,
devido à alta demanda do fluxo da região com destino ao litoral catarinense, ainda mais com
o Aeroporto de Passo Fundo que estará em obras até primeiro semestre de 2022. A EPTA
(Estação Prestadora de Serviço de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo do Aeroporto de
Santo Ângelo), tem condições de atender o aumento de horários de atendimento para novas
rotas.
Certos do atendimento das nossas solicitações, nos colocamos à disposição no que
precisarem.
Sem mais,
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ACISA Missões

José Nilton de Oliveira Ribeiro
CDL Santo Ângelo

Gilberto Aiolfi
Sindilojas Missões

Rodrigo Jaeger Zucco
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Douglas Winter Ciechowiez
Federasul Missões

Ricardo Klein
Presidente AMM

Jacques Gonçalves Barbosa
Prefeito de Santo Ângelo

