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Copa Airlines retoma operação no Porto Alegre Airport 

A partir de março, companhia aérea terá duas frequências semanais 

  

A Copa Airlines é a primeira companhia aérea a retomar voos comerciais internacionais 

para Porto Alegre, desde a restrição aos passageiros internacionais em abril de 2020. 

A companhia aérea terá duas frequências semanais, às segundas e sábados, com 

partidas à 1h55. O voo direto entre o Porto Alegre Airport e o Aeroporto Internacional de 

Tocumen, no Panamá, proporciona aos gaúchos a conexão com mais de 50 destinos 

no continente americano. 

 

Responsável pela operação na cidade, Jacqueline Ledo, gerente de vendas para Porto 

Alegre da Copa Airlines mostra confiança nesta nova etapa. “A retomada na cidade é 

fruto de um trabalho coletivo e o início da vacinação em território nacional também vem 

impulsionando a procura pelos destinos operados pela Copa Airlines. Destinos de praia 

como Cancun e Punta Cana estão em alta”, afirma. 

 

Para Sabine Trenk, COO (Chief Operating Officer) da Fraport Brasil – Porto Alegre, 

apesar da indústria da aviação ter sido fortemente impactada, a Empresa segue com 

seus projetos e entregas com a devida qualidade. “A parceria com os cessionários e 

empresas aéreas e o compromisso em atender os passageiros com excelência motivou 

a Fraport Brasil – Porto Alegre a seguir em frente. Protocolos e recomendações das 

autoridades de saúde em relação ao Coronavírus foram adotados desde o início da 

pandemia. O mercado doméstico está aquecido: o Brasil já recuperou mais da metade 

da movimentação que tinha antes da pandemia. Com a retomada dos voos 

internacionais, mesmo com a oscilação prevista para a baixa temporada, estamos 

caminhando para a recuperação da nossa indústria”, coloca. 

 

Atualmente, a Copa Airlines conecta seus destinos no Brasil ao Panamá (Cidade do 

Panamá e David), México (Cidade do México e Cancún), Estados Unidos (Denver, 

Miami, Nova York, Washington DC, Los Angeles e Orlando), Canadá (Montreal e 

Toronto), Cuba (Havana), República Dominicana (Santo Domingo e Punta Cana), 

Equador (Quito e Guayaquil), Guatemala (Guatemala), Honduras (San Pedro Sula e 

Tegucigalpa), El Salvador (El Salvador), Porto Rico (Santa Cruz), Jamaica (Kingston e 

Montego Bay), entre outros destinos que são adicionados regularmente. 
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Medidas de combate coronavírus 

A Fraport Brasil – Porto Alegre segue rigorosamente as recomendações das autoridades 

de saúde em relação ao Coronavírus. Realizamos a desinfecção do Terminal em 

parceria com o Exército Brasileiro, que aplicou produtos químicos específicos. Nossas 

rotinas de higienização foram intensificadas: banheiros e pontos de contato como 

assentos, corrimões, elevadores etc. são limpos a todo o momento. Disponibilizamos 

orientação por avisos sonoros e vídeos no Terminal. Preparamos também uma 

sinalização especial sobre as medidas de distanciamento necessárias e uso de 

máscaras, entre outros tópicos. Álcool em gel foi colocado à disposição dos passageiros 

em locais de grande circulação e barreiras de acrílico foram instaladas nos balcões de 

check-in, check-in de conexão e balcão de informações. Instalamos uma câmera térmica 

antes do embarque doméstico, que mede a temperatura de até 5 mil pessoas em meia 

hora, de maneira simultânea e sem contato, com alta precisão, sem a necessidade de 

parar o passageiro. Estamos prontos para oferecer um ambiente limpo e seguro a todos! 
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