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Rui anuncia data de início de novos voos internacionais para Salvador
Aviação
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Eles serão semanais e trarão muitos turistas para movimentar nossa economia”, declarou Rui.

Em primeira mão, no seu perfil oficial no Facebook, o governador Rui Costa anunciou, na manhã
desta quinta-feira (14), as datas de início de dois novos voos internacionais para Salvador. “Já está
definido o início da operação dos voos vindos de Miami e Buenos Aires. Eles serão semanais e
trarão muitos turistas para movimentar nossa economia”, declarou Rui.
A partir de 29 de abril de 2018, a Bahia ganhará um voo ligando Miami a Salvador. Fruto da
negociação entre o Governo da Bahia e a companhia aérea Latam, a nova frequência será semanal
e partirá dos Estados Unidos aos domingos. A aeronave utilizada será o Boeing 767, com
capacidade para 238 passageiros.
Outra nova operação internacional da empresa será a rota entre Buenos Aires e a capital baiana,
que está prevista para iniciar em 24 de março. As partidas do Airbus A320, que acomoda 174
pessoas, também serão aos domingos. Para o secretário do Turismo, José Alves, o retorno de um
voo que liga os Estados Unidos a Salvador é fundamental para estimular a vinda dos
norte-americanos para a Bahia. “Investimos nos Estados Unidos por ser um forte mercado emissivo
de turistas”, disse o secretário.
Atualmente, a Bahia recebe 25 voos internacionais por semana. Salvador é destino de 21 rotas
vindas de Lisboa, Buenos Aires, Madri, Córdoba e Bogotá, operadas pelas companhias TAP,
Aerolíneas Argentinas, Gol, Avianca e Air Europa. Já Porto Seguro recebe quatro voos: um da Gol,
com origem em Buenos Aires, e três da Aerolíneas Argentinas, de Buenos Aires e Córdoba.
Acordo
Os novos voos internacionais confirmados pela Latam resultam da política do Governo do Estado
para a redução do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado no
querosene de aviação. A intenção da gestão estadual é atrair mais voos para a Bahia, ampliando o
fluxo de visitantes que desembarcam no estado, gerando incremento para a economia do turismo.
O acordo entre o Governo da Bahia e a Latam prevê, além da operação dos novos voos
internacionais, a divulgação dos destinos turísticos baianos na revista de bordo da companhia. A
empresa também deverá ampliar o número de frequências domésticas para Salvador, Ilhéus e Porto
Seguro.
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