MAP Linhas Aéreas anuncia redução de tarifas e Parintin
s é o primeiro município beneficiado
A MAP Linhas Aéreas, sexta maior companhia brasileira e a única a
operar no interior do Amazonas, anuncia a execução de um plano de
expansão da oferta de voos no estado, que irá impactar na redução da
tarifa. O primeiro município beneficiado é Parintins, a 369 km de Manaus. As
passagens aéreas para o município, dependendo da antecedência com que
forem compradas, já podem ser adquiridas com valores a partir de R$
149,90 o trecho.
O pacote de ofertas para Parintins entrou em vigor no final de agosto.
Nos próximos meses, a MAP deverá também ampliar a oferta para o município,
passando de quatro viagens semanais para voos diários.
Pela nova tarifa, o passageiro que fizer a compra da passagem
para Parintins, com até 28 dias de antecedência da viagem, vai poder adquiri-la
com

valor

a

partir

de R$

149,90 o trecho.

Com

21

dias

de

antecedência, o valor é a partir de R$ 169,90. Com 14 dias, R$ 199,90. E assim
por diante. Quanto maior a antecedência, menor o custo.
A

expectativa

da

empresa é que o aumento

da

oferta

de

voos e redução das tarifas áreas se estendam, gradativamente, para outras
cidades em que a MAP opera. A MAP é uma empresa de origem amazonense,
que atua no estado e também em cidades do Pará. Atualmente, 14 municípios
são atendidos pela MAP, nos dois estados.
O diretor presidente da empresa, comandante Marcos Pacheco, explica
que o plano de expansão que vem sendo executado foi preparado a partir de
estudos de demanda, realizados na região. Ele ressalta que o Amazonas é um
estado que tem suas peculiaridades, inclusive na questão de locomoção, pelas
distâncias geográficas entre os municípios. “A MAP, por ser uma empresa criada

por

pessoas

da

região,

reconhece e entende

as

necessidades

da

população e vem trabalhando fortemente para atender as expectativas dos
usuários”, destacou.
A MAP possui, hoje, uma frota de três aeronaves modelo ATR 42, com
capacidade para transportar 40 passageiros, e dois aviões ATR 72, para até 66
pessoas. Segundo Marcos Pacheco, as aeronaves da empresa atendem ao perfil
de operação da região Norte e proporcionam total confiabilidade ao usuário.
“Os aviões sãode porte apropriado ao tipo de pista dos aeroportos dos
municípios”, frisou.
A MAP opera os voos em consonância com as normas da Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC). E segue os programas de treinamento nas
áreas de manutenção, aeroportos e segurança, aprovados pela ANAC. “A
segurança

dos

passageiros é primordial.

AMAP mantém

um

grupo

de

especialistas em manutenção de aeronaves, totalmente preparados para a
execução de manutenção corretivas e preventivas. Além disso, todos os
mecânicos

são devidamente

qualificados

manutenção e habilitados pela ANAC”, disse ele.

para

a

execução da

