GOL anuncia voos para Cabo
Frio (RJ)
São Paulo, 12 de junho de 2019 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL” ou
“Companhia”), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea do Brasil, anuncia a
expansão de suas operações para a cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Os novos voos iniciarão
em dezembro de 2019 a partir do aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Para realizar a nova rota
a GOL utilizará as suas aeronaves Boeing 737-700 Next Generation, com capacidade de até 138
passageiros, que serão os aviões com maior capacidade a operar no aeroporto de Cabo Frio.
“Como a GOL é a empresa que popularizou o transporte aéreo no país, estamos sempre atentos
às oportunidades de oferecer voos convenientes e confortáveis para destinos muito procurados
pelos nossos Clientes. Seremos a primeira companhia aérea a oferecer voos diretos de São
Paulo para a Região dos Lagos no Rio, que concentra alta demanda de turistas que viajam para
aproveitar belas praias daquela área”, afirma Eduardo Bernardes, Diretor Vice-Presidente
Comercial e Marketing.
Este lançamento aumentará os destinos da GOL para 77, sendo 62 deles no Brasil. Cabo Frio é o
nono destino regional anunciado pela Companhia no ano. Os novos voos regulares da GOL para
as cidades de Cascavel, Passo Fundo, Vitória da Conquista, Sinop, Franca, Barretos, Araçatuba,
Dourados e Cabo Frio fazem parte dos planos da Companhia para incremento de voos no
Estado de São Paulo, iniciativo fundamental para o desenvolvimento e estímulo do setor aéreo
no país.
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL”)
A GOL transporta mais de 33 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL
oferece aos clientes mais de 750 voos diários para 77 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados
Unidos. A GOLLOG é um líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400
municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. SMILES permite que
mais de 15 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para
mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL
tem uma equipe de aproximadamente 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma
frota padronizada de 120 aeronaves Boeing 737, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder com um
histórico de segurança de 18 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e
tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3
(GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

****

1
GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

