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Sindicato Aprova Acordo Trabalhista da Azul
São Paulo, 25 de junho de 2020 – A Azul S.A. (“Azul”) anuncia hoje que os sindicatos de pilotos e comissários
aprovaram em grande maioria um acordo coletivo de redução de jornada de trabalho em demonstração de
apoio à Companhia diante da crise causada pela pandemia de COVID-19. O acordo tem duração de 18 meses,
e permite à Companhia ter total flexibilidade em termos de custos de pessoal à medida em que retoma sua
malha de acordo com a recuperação da demanda.
“Gostaria de expressar minha profunda gratidão aos nossos tripulantes, por mais uma vez se unirem para
apoiar a Azul. Conforme temos explicado de maneira transparente, o nosso plano de retomada inclui uma
contribuição significativa de todos os nossos stakeholders, e hoje nossos tripulantes deram um grande passo
nessa direção. Esse contrato nos permite manter empregos e, ao mesmo tempo, reduzir custos e preservar
caixa. Continuamos a trabalhar com todos os nossos parceiros, e estamos fazendo um claro progresso em
nosso plano de retomada. Construímos uma grande empresa e estou confiante de que sairemos desta crise
mais fortes do que estávamos antes”, afirmou John Rodgerson, CEO da Azul.

Sobre a Azul
A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, com
916 voos diários e 116 destinos. Com uma frota operacional de 140 aeronaves e mais de 13.000 funcionários, a Companhia
possui 249 rotas em 31 de dezembro de 2019. Em 2019, a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea da
América Latina pelo TripAdvisor Travelers' Choice e também foi classificada como a melhor companhia aérea regional da
América do Sul pelo nono ano consecutivo pela Skytrax. Adicionalmente, em 2019, a Azul ficou entre as dez primeiras
companhias aéreas de baixo custo mais pontuais do mundo, de acordo com a OAG. Para mais informações, visite
www.voeazul.com.br/ri.
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